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Zondag betoogde TAK opnieuw te Schaarbeek. Voor een (foto-)reporta-
ge zie en lees biz. 7. 

WAT BELOOFDE 
DE CVP NU WEER 
AAN DE WALEN? 
De regering heeft uiteindelijk dan toch beslist 102 
Amerikaanse YF-16 vliegtuigen aan te kopen. Zij 
werd daar praktisch toe gedwongen door de hou
ding van onze Europese partners die, op basis van 
louter technische en zakelijke gegevens, het Ame' 
rikaanse toestel verkozen. De Belgische minister 
van Landsverdediging Vanden Boeynants, die maan
denlang de aankoop van de Franse Mirage bepleit
te, heeft zich ten slotte met een lang gezicht voor 
de YF-16 moeten gewonnen geven. Het toestel is 
technisch beter, goedkoper en levert meer kempen-
saties op voor de (voornamelijk Waalse) industrie. 
Ook premier Tindemans en minister van Buiten
landse Zaken Van Elslande bepleitten het Franse 
toestel met een « Europese » argumentatie die ech
ter bij geen enkele van onze partners aansloeg. 
Noodgedwongen koos de Belgische regering ten 
slotte dus toch de YF-16, maar reserveerde de 
tegenwaarde van 14 straaljagers - ruim 3 miljard -
om Tindemans toe te laten zijn Imago van mr Euro
pe de komende maanden nog wat verder op te 
poetsen. 
Naar aanleiding van deze beslissing, die vorige 
zaterdag viel en maandag kontraktueel bezegeld 
werd, heeft het Rassemblement Wallen een num
mertje opgevoerd dat niemand aantrekkelijk vond. 

De heren, razend kwaad omdat toch niet het produkt 
van hun Franse vaderland verkozen werd, dreigden 
hun steun aan de regering te onttrekken. Aangezien 
voor de « aankoop van de eeuw » de beslissing niet 
meer kan veranderd worden, is het duidelijk dat ze 
de eerste-minister en de andere regeringspartijen 
met hun humeurigheid willen afdreigen om andere 
toezeggingen in de wacht te slepen. Toezeggingen 
die, in hun optiek, niets anders dan toegevingen 
van Vlaamse zijde kunnen zijn. In het parlement 
werd CVP-voorzitter Martens er dinsdag van be
schuldigd in dat verband reeds toezeggingen te 
hebben gedaan aan de h. Perin... 
In dit gekke land komen we dus tot de volgende 
toestand : tegen de zin van een groot gedeelte van 
de bevolking besteedt de regering, zonder daarover 
het parlement vooraf te raadplegen, 30 miljard voor 
de aankoop van Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. 
Zestig procent van dat reuzebedrag zal door Vlaan
deren moeten opgebracht worden, terwijl de Ame
rikaanse kompensaties voor het grootste deel naar 
de Waalse industrie gaan. Maar omdat het geen 
Frans vliegtuig is dat aangekocht wordt, willen de 
RW-Walen bijkomende toegevingen van de Vlamin
gen. En het ziet ernaar uit dat ze die ook nog zul
len krijgen ook... 

DE pimi 
VAN FRANKRIIK 

Sinds het ontstaan van België zijn er 
in ons parlement altijd pleitbezorgers 
geweest voor de belangen van Franl<-
rijk. België ging lange tijd zowat door 
voor een Frans vazalstaatje. De minis
ter van Landsverdediging en ook de 
premier hebben, door hun nauwelijks 
verhulde pleidooien voor de Franse 
vliegtuigindustrie, dit imago weer 
even opgeroepen bij onze Europese 
partners. Ook al werd het pleidooi dit
maal handig Europees verpakt. 
Aanhangers van de « parti de la 
France » vindt je dus ook vandaag nog 
in het Belgisch parlement, tot op de 
regeringsbanken toe. De meest emo
tionele echter zitten op de zetels, 
voorbehouden aan het FDF en het 
RW. We kregen er in de afgelopen 
week een staaltje van te zien tot 
welke absurde toestanden hun liefde 
voor Frankrijk kan leiden... 
De herrie in het Rassemblement Wal-
lon en, als gevolg daarvan de span
ning in de regering, zijn voor een goed 
deel het gevolg van onberedeneerde 
Fransgezindheid bij vele RW-aanhan-
gers. Het is deze geesteshouding die 
deze partij ook zo gevoelig maakt 
voor zelfs de gekste francité-« argu

menten » van de Brusselse FDF-bond-
genoot. En ze rijp maakt voor, dat is 
nu wel gebleken, voor rechtstreekse 
manipulatie vanuit Parijs. Koppel deze 
mentaliteit aan de opvatting van vele 
Walen dat de Staat een melkkoe is 
ten gerieve van hCin streek, maar die 
moet grazen op Vlaamse weiden, en 
je krijgt reakties zoals nu rond de 
vliegtuigenaankoop. Voor een normaal 
redenerend mens totaal onbegrijpelijk, 
maar voor de « staatslieden » van het 
RW een direkte aanloop tot een zo
veelste lonende chantagespelletje. 
Perin wist wel waarom hij destijds 
zijn veto stelde tegen regeringsdeel
name van de Volksunie. Was de VU 
vandaag regeringspartner geweest, 
dan was heel die opgeblazen drukte 
die we nu meemaken eenvoudig niet 
mogelijk geweest. Was er voor het 
RW ook geen mogelijkheid tot bijko
mende chantage. 
Het is de heer Tindemans, en met 
hem de regeringspartijen, die door 
het aanvaarden van het veto van Perin 
zichzelf hebben blootgesteld aan voort
durende afdreigingen uit dezelfde 
Waalse (en Brusselse) hoek. Afdrei
gingen die altijd weer moeten opge

vangen worden met bijkomende Vlaam
se toegevingen, wil men de regering 
met zien valleh. En de CVP blijkt weer 
bereid om die toegevingen te doen : 
haar machtsposities zijn haar dier
baarder dan de Vlaamse belangen. 
De dwaze en onredelijke intriges van 
het RW betekenen echter ook, en dat 
is erg, een werkelijke handikap op de 
weg naar een goede gewestvorming, 
naar een zinnige federalisering. In de 
mate dat de grote meerderheid van 
deze partij een gewillig oor blijft ver
lenen aan de Brusselse FDF-ers, blijft 
een werkelijk gesprek met de Vlaam
se gemeenschap onmogelijk. Tot gro
te vreugde van de unitaristen in de 
traditionele partijen, die alweer luid
op beginnen te dromen van het « Bel-
gique de papa >. Is het dit wat het 
RW ten slotte wenst ? 

Paul Martens 
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L'INTENDANCE 

L'lntendance of het welzijn en 
welvaart van zijn i<iezers, laat 
staan van zijn landgenoten, inte
resseert onze eerste-minister 
niet. Waarom ook ? Met een pree 
van rond de 2 miljoen, plus een 
rimbambel voordelen en « facili
teiten » kan hij leven zonder zor
gen... ook voor morgen. « Le 
grand Charles » zijn voorbeeld 
trok 'zich van « l'lntendance » 
ook niets aan, la grandeur de la 
France en la force de frappe 
droegen al zijn belangstelling 
weg. Dat de Fransen moeilijk 
hun boterham konden beleggen 
met grandeur of met de miljar
den verknoeid aan de force de 
frappe, is een andere historie. 
De buitenlandse politiek is een 
kluifje naar Leo's hand... zo 
denkt hij toch, zijn minister van 
Buitenlandse Zaken kan gerust 
bij zijn madame blijven en een 
handje toesteken in haar optiek. 
Zijn pree sturen ze wel op, het 
zijn de onderwijzers die daarop 
in te veel gevallen soms jaren 
moeten wachten. Daar waar de 
minder (?) scherpzinnige minis
ters van Nederland, Denemarken 
en Noorwegen als een vanzelf
sprekend iets de Amerikaanse 
F16 kozen, daar draait onze Leo 

met de allures van een Machia-
vel al maanden, of zijn het jaren, 
rond de pot, er zijn geen gren
zen aan het potsierlijke. 
De eerste-minister van Belgen
land kan zich heel wat bokken
sprongen veroorloven zonder ge
zichtsverlies in het buitenland. 
Hij wordt niet voor vol aanzien. 
Een zot die geen kuren doet is 
er geen, maar in de Wetstraat 
gaan ze er wat al te grof aan, 
terwijl Honoré Gepluimd op zijn 
duivenkot zit of aan de toog 
hangt en daar de belangrijke za
ken bespreekt, zoals voetbal, 
velokoersen enz. Intussen heeft 
hij niet in de gaten dat « ze zijn 
laatste pluimen aan het uittrek
ken zijn ». 200 miljard voorziet 
De Croo in de nabije toekomst 
voor de onderwijsnetten. Niet zo 
lang geleden sprak men met 
veel respekt over een miljard 
frank. Dat is gedaan, de miljar
dendans van nu heeft maar één 
betekenis : bankroet. 

M.C., Tervuren 

KIESWETGEVING 
WORDT GEWIJZIGD 

Minister Michel heeft een ont
werp klaar voor wijziging van de 
kieswetgeving en de pers heeft 
reeds meegedeeld wat er wordt 
veranderd. 
Naar mijn mening zouden nog 
drie zaken mogen gewijzigd wor
den : 
1) De kopstem of lijststem zou 
moeten verplichtend zijn en de 
naamstem toegelaten. Dit om 
twee redenen : a) de telling van 

OPROEP 
VAN HET IJZERBEDEVAARTKOMITEE 

diksmuiile29jum75 
ijzerbedevaart 

de stemmen voor de verschillen
de lijsten zou veel vlugger ver
lopen, vooral waar veel lijsten 
worden ingediend, b) Wie zijn 
stem uitbrengt alleen op de 
naam van een kandidaat die dan 
echter niet verkozen wordt, moet 
achteraf de indruk hebben dat hij 
in het parlement niet vertegen
woordigd is. Die indruk zou er 
niet zijn indien ook een lijststem 
werd uitgebracht. Een stem en
kel uitgebracht op een niet ver
kozen kandidaat zou ook voor de 
partij niet mogen meetellen : de 
kiezer schonk immers geen ver
trouwen aan de partij. 
2) Voor de gemeenteraadsverkie
zingen zou volledig dezelfde wij
ze van stemmen moeten gelden 
als voor de parlementsverkiezin
gen. Het uitbrengen van ver
schillende naamstemmen had wel 
zin zolang het panacheren toe
gelaten was. 
3) De kiesplicht zou moeten op
geheven worden voor personen 
die de leeftijd van zeventig jaar 
bereikt hebben. Het stemrecht 
moet natuurlijk behouden blijven. 

A.M.D., Dendermonde 

Tijdens de IJzerbedevaart, op zondag 29 juni, wordt hulde gebracht 
aan de Blauwvoeterie, die 100 jaar geleden werd opgericht. 
In zijn verschillende vormen heeft deze studentenbeweging genera
ties bezield. Niet het minst de leden van het AKVS hebben deze 
periode diep meegemaakt. 
Voor de regie van de bedevaart zoeken wij naar de oude vaandels die 
tal van studentenbonden hadden en thans wellicht berusten als kost
bare relikwieën bij verschillende oudleden. Zeer gaarne zou het IJzer-
bedevaartkomitee deze kleurrijke vaandels laten- optreden tijdens de 
plechtigheid. We zoeken vooral naar de vlaggen van het AKVS, AKDS, 
DJV en JVF. Doch ook naar de oude gildevlaggen van het Leuvens 
Verbond, het Gents studentenkorps Hou ende Trou, enz. 
Het komitee verbindt er zich toe deze vlaggen na de plechtigheid 
terug te bezorgen, tenzij de huidige eigenaars deze vlaggen willen 
schenken aan het museum, alwaar ze een ereplaats zullen krijgen 
naast de oude Vossenvlaggen. Deze schenkers worden echter verzocht 
een korte historiek van hun vlag of bond op te sturen naar het IJzer-
bedevaartsekretariaat, IJzerdijk 2, 8160 Diksmuide . 

ZELFBESTUUR ! 

bedrukt nylon woHanyl 

1 X1 m 
1,5 x1 ,5m. 
2 x 2 m. 

1,45 X 1,45 m. 
1,5 X2 m. 
2 x2 m. 

578 Ir. 

nylon 
1.421 Ir. 
1.619 Ir. 
2.160 Ir. 

460 tr. 
772 Ir. 

1.310 Ir. 

wollwiyl 
1.966 Ir. 
2.292 Ir. 
3.130 Ir. 

NATIONALE 
BEVLAGGINGSAKTIE 

1. Prijzen 18 % BTW inclusief. Bedrukte vlaggen 
met rode tong en klauwen kosten mé6r. 

2. De vlaggen worden onder rembours gezon
den. 

3. Besteladres voor vlaggen en foklers: 
TIELTSESTEENWEG 12 
8780 - OOSTROZEBEKE tel- 056/66 60 73 

2. Vermekl: a. raam- of mastvtag ; b. nwdeme of 
klassieke leeuwafiguur. 

WEG MET DE VOOGDEN ! 

F 16 OF MIRAGE 

Dank zij de schitterende komedie 
die in deze werd opgevoerd is 
men erin geslaagd het algemeen 
protest tegen de aankoop van de 
eeuw te verbreken om van de 
zaak een nieuw gemeenschaps
probleem te maken. 
Maar wat wil je als alle media 
dezelfde viool betokkelen : de 
Vlamingen zijn voor de F 16, de 
Franstaligen voor de Mirage. 
En om dit alles nog eens extra in 
de verf te zetten werd op woens
dag 4 juni beslist de beslissing te 
verdagen naar de zaterdag, zoge
zegd omwille van het verzet van 
de RW-ministers. 

Het wordt dus de F 16 en CVP 
en PVV zullen dergelijke beslis
sing bejubelen als een overwin
ning van het gezond en zelfs 
Vlaams verstand. Ze kunnen dit 
het best van al doen op de to
nen van « Douw kindeken douw », 
want de Vlamingen worden hier 
letterlijk in slaap gewiegd. 
De miljarden, of het er nu 30, 36 
of nog meer worden, komen voor 
meer dan 60 % van de Vlaamse 
belastingbetaler maar de ekono-
mische kompensaties gaan na
tuurlijk naar Wallonië. Voor de 
F 16 wordt het FN-Herstal en 
voor de Mirage was desgevallend 
Sabca te Gosselies voorzien. 
Men zou voorwaar de indruk op
doen dat er in Vlaanderen geen 
werkloosheidsproblemen zijn of 
dat wij de kompensaties best 
kunnen missen. 

Van kompensaties gesproken 
kunnen we er gerust aan toevoe
gen dat het niet blijft bij deze 
uit Amerika, wat dacht je wel ? 
Voor de zogezegde « nederlaag » 
eisen de Franstaligen nog andere 
kompensaties en zeker het RW 
niet alleen. Dat was trouwens de 
reden waarom men nog maar 

eens wenste na de denken, maar 
daarover zal er natuurlijk niets 
verteld worden. 
Vlaanderen houdt u klaar, gij 
hebt gewonnen hoor, maar de 
miljarden gaan natuurlijk naar uw 
broeders. 
Wees echter optimist !... ook 
Vlaanderen in het algemeen en 
Limburg in het bijzonder krijgen 
kompensaties op het gebied van 
de milieuhinder : de straaljagers 
zullen opstijgen te Kleine Brogel I 

H.P., Zottegem. 

TAAL EN LEGER 

Wie nogmaals wil zien hoe stief
moederlijk de Vlamingen in het 
leger worden behandeld, moet 
zich begeven naar Bierset, een 
basis die steeds maar het bewijs 
blijft leveren enkel te bestaan 
voor Franstaligen. 
Zo was er een technisch officier 
die een onderofficier op het ver
slag schreef omdat hij « weiger
de » Frans te spreken tegen 
meerderen. Desbetreffend onder
officier kon zich amper in de 
tweede landstaal uitdrukken. Een 
afdoend bewijs hiervoor was trou
wens het feit dat hij door middel 
van een onvoldoende kennis van 
de taal van Napoleon mislukte 
voor het toelatingsexamen tot 
een officierenschool. De onderof
ficier werd omwille van deze 
« weigering » niet gestraft, maar 
hij kreeg toch overdreven zware 
straffen om andere vergrijpen. 
Merkwaardig is wel dat diezelfde 
officier er geen erg aan had dat 
tijdens de diensturen pornogra
fische films werden vertoond. 
Hij gaf zelfs iemand het bevel 
op de uitkijk te staan tijdens de 
vertoning ! 

Op het medisch detachement zijn 
praktisch geen Vlamingen aanwe
zig. Bepaalde geneesheren spre
ken zelfs moeizaam Nederlands, 
hetgeen vaak heel wat moeilijk
heden met zich brengt. 
Praktisch alle aangevraagde mu
taties vertrekken met de vermel
ding •• ongunstig ». De legerlei
ding beweert dat ze een gebrek 
heeft aan arbeidskrachten : ploe
gen die de grootste vliegtuigin-
spekties uitvoeren kunnen zich 
nog de weelde veroorloven van 
dagen na elkaar kaart te spelen. 
Of is het misschien de bedoeling 
iedereen aartslui te maken, ten
einde een ideale voedingsbodem 
te scheppen voor subversieve 
ideeën ? 

V.E., Bierset 

VOORZICHTIGHEID GEBODEN 

Naar aanleiding van de berichten 
over mogelijke schadelijke neven
werkingen bij het gebruik van 
hormonale preparaten voor het 
vaststellen van de zwangerschap 
wordt door het departement van 
Volksgezondheid het volgende 
kommunikee verstrekt. 

De hormonale preparaten die 
voor het uitvoeren van een zwan
gerschapstest in aanmerking ko
men, mogen alleen op medisch 
voorschrift worden afgeleverd. 
Aan de personen die bedoelde 
preparaten in voorraad hebben, 
wordt de raad gegeven een arts 
te raadplegen alvorens deze ge
neesmiddelen nog te gebruiken 
als zwangerschapstest. Het gaat 
in het bijzonder over volgende 
produkten : 

Duogynon Oral 
Gestatest 
Gynecoside 
Lutogynoestryl Fort 
Prolution z Fort 
Synergon 
Door middel van een omzend

brief ontvingen de geneesheren 
en de apotekers de nodige infor
matie in afwachting van het defi
nitief resultaat van het onder
zoek door de Geneesmiddelen
kommissie over de nevenwerking 
van deze produkten. 

FOTOPRIJSKAMP 
V.T.B. - V.A.B. 

« FRANS-
VLAANDEREN » 

Onfi eens op een andere wi jze nader 
kennis te maken met Frans-Vlaanderen 
word t in de loop van 1975 een fo to
pr i jskamp georganiseerd door de V.T.B.-
V .A .B . 

Reglement 

A r t . 1 . De wedstr i jd heeft als tema 
Frans-Vlaanderen. 

A r t . 2 .Er zi jn twee kategorieën deel
nemers zoorzien : a) Frans-Vlamingen ; 
b) Andere l iefhebbers-fotografen. 

A r t . 3 . Elke deelnemer mag maximum 
vier zwar twi t - fo to 's inzenden, waarvan 
de beste alleen een pri js kan halen. 

A r t . 4 . Het inschri jvingsrecht bedraagt 
50 f r . per deelneming. Frans-Vlamingen 
nemen gratis deel. 

A r t . 5. Formaat van de fo to 's : een 
zijde moet min imum 40 cm bedragen, 
met de gebruikel i jke afwi jk ingen. De 
fo to 's dienen gemonteerd of gekleefd op 
l icht kar ton (of l ichte plaat, max imum 
5 mm d i k ) , zonder boord . 

A r t . 6. Ident i f ikat ie : 

a) Op de keerzijde van elke fo to dient 
vermeld : 

to t welke kategorie (A of B) de deel
nemer behoort, 

waar en wanneer de fo to genomen werd, 
kenspreuk 

b) Bij elke inzending dient een afzon
der l i jke gesloten omslag gevoegd, waar
op langs bui ten de gegevens van art . 6a 
vermeld zi jn en met binnenin een kaart
je met • naam en vol ledig adres. Deze 
omslag word t geopend nadat de ui t
spraak van de ju ry bekend is. 

A r t . 7. A l le proeven moeten binnen 
zi jn ten laatste op 31 augustus 1975 , 
op volgend adres : 

VTB-VAB-fo topr i jskamp « Frans-Vlaan
deren », p.a. Jaak van Eeckhoutte, 
Nachftegaallaan 17, 8 7 9 0 Waregem. 

A r t . 8. Tal r i jke pr i jzen, waaronder min i -
t r ips, kunstboeken, bezoeken aan een 
Vlaamse stad naar keuze, eremetalen 
en dip loma's worden toegekend door 
een bevoegde jury, aan de beste wer
ken in elke kategorie. 

A r t . 9. De pr i jsu i t re ik ing zal plaats heb
ben op vr i jdag, 19 september, te 20 u., 
in de hal van het kul tureel centrum «De 
Schakel», te Waregem, ter gelegenheid 
van de vooropening van de tentoonstel
l ing van de beste fo to ' s . Elke deelne
mer ontvangt hiertoe een ui tnodig ing. 

A r t . 10 . De inrichters behouden zich 
het recht voor de bekroonde werken te 
reproduceren. Het inr ichtend komitee 
beslist in alle gevallen niet voorzien in 
d i t reglement. 

A r t . 1 1 . Na de tentoonstel l ing worden 
alle fo to 's teruggestuurd. De inrichters 
zullen alle inzendingen met de grootste 
zorg behandelen, maar wi jzen alle ver
antwoordel i jkheid af voor de beschadi
ging of het verl ies. 

A r t . 12 . De uitspraak van de jury is 
onwederroepel i jk . De namen van de 
jury leden worden bekend gemaakt op 
de pr i jsu i t re ik ing. 

A r t . 13. Deelneming aan de pr i jskamp 
betekent instemmen met d i t reglement. 

WEEKBLAD 
WIJ 

VLAAMS 
NATIONAAL 
WEEKBLAD 

Hoofdredakteur: Paul Martens 
Redaktie en publiciteit : Druk

persstraat, 20, 1000 Brussel. 
Tel. 02/217.97.98 (liefst inde 
voormiddag) 

Abonnementehdienst: Volders
straat, 71, 1000 Brussel. 
Tel. 02/512.51.60. 

Jaarabonnement : 450 fr. 
Halfjaarlijks 260 fr. 
Driemaandelijks 135 fr. 
Steunabonn. 1000 fr. 
Losse nummers 14 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op prk. 000-0171139-31 van 
« Wij », Voldersstraat, 71, 1000 
Brussel. 

Verantw. uitg. : F. Van der 
Eist, Beizegemstraat, 20, 1120 
Brussel. 

WIJ t 12 JUNI 1975 



/IKTU/^LIKIT 

Het is natuurlijk een boutade, 
maar toch ook veel meer dan een 
mopje. Iedereen van ons weet nu 
wel wat de term oliesjeik bete
kent, en in welke mate dit soort 
Arabieren onze dagelijkse handel 
en wandel kunnen beïnvloeden. 
En hoe diep zij ons, als het hen 
maar even bevalt, kunnen doen 
tasten in onze geldbeugel want 
zonder olie kunnen wij niet meer 
leven. 
Zonder water echter nog veel 
minder. En het water, het drink
water vooral, wordt met de dag 
schaarser. Ingevolge een sterk 
gestegen behoefte bij de bevol
king, vermindering van sommige 
voorraden, en de sterke waterbe
zoedeling. Wat schaarser wordt, 
wordt ook duurder. Dat hebben de 
mensen in vele streken van Vlaan
deren de jongste maanden al kun
nen ervaren. 

WAALSE 

WATERSJEIKS 

Doordat een groot gedeelte van 
het Waalse land geografisch ho
ger ligt dan Vlaanderen, zijn wij 
voor onze waterbevoorrading voor 
een groot deel aangewezen op 
wat de fi-ankofonen zo stilaan 
« Waals water » zijn gaan noe
men. Sommige Waalse provincies 
heffen nu al belastingen op de 
winning van dat water, wat o.m. 
sterk heeft bijgedragen tot de 
jongste prijzenverhoging. 
Het Rassemblement Wallon wil 
nog verder gaan en de Walen het 
recht toekennen volledig auto
noom te beslissen wat er met hun 
water zal gebeuren en tegen welke 
prijs het desgevallend kan wor
den « uitgevoerd ». En « uitvoer » 
betekent voor hen ook : levering 
aan Vlaanderen. Aangezien dit wa-
ter voor Vlaanderen levensbelang
rijk is, ligt hier in hun ogen een 
terrein waarop de sales flamins 
voor eeuwig en drie dagen mee 
kunnen afgedreigd worden. 
Zullen CVP-Martens en Tindemans 
iet waterbeleid zomaar, zonder 
diepgaande bespreking van ande
re en voor Vlaanderen even be
langrijke aspekten van de ge
westvorming, aan de hardschreeu-
wers van het RW toespelen ? 

De RW-vaudeville begon op dins
dag 3 juni, toen de verenigde par-
lementsfraktiea van de Waalse 
pariij met een meerderheid van 
80 % aan hun vertegenwoordi
gers in de regering {minister Pe-
rin en de staatssekretarissen 
Gol, Knoops en Moreau) opdracht 
gaven de keuze van de Ameri
kaanse YF-16 te weigeren. Ze 
deden dit na kennis genomen te 
hebben van « een officiële Franse 
nota » die handelde over kom-
pensaties, ook in geval alleen 
België de Mirage zou kopen. 

De Kabinetsraad van woensdag 
4 juni mislukt omdat de RW-ver-
tegenwoordigers nog verder uit
stel van beslissing willen. Van
den Boeynants, pas terug van 
een bezoek aan Washington, 
heeft het in zijn verslag over 
nieuwe en belangrijk elementen. 
In de pers heeft men het o.m. 
over 16.000 machinegeweren 
voor tanks die de VS bij FN te 
Herstal zou kopen, indien de F-16 
wordt verkozen. Parijs dreigde er 
namelijk mee een bestelling FN-
geweren te annuleren indien de 
Mirage niet werd verkozen... 

's Anderendaags gaan er kri-
sisgeruchten door de Wetstraat. 
Men kijkt met spanning uit naar 
de bijeenkomst van het federaal 
bureau van het RW dat vrijdag
avond te Namen zal bijeenko
men. 

In de kabinetsraad van vrijdag 7 
juni wordt o m een krediet van 
een paar honderd miljoen goed
gekeurd ten behoeve van de Brus
selse agglomeratieraad. De in
williging van deze FDF-eis moet 
kennelijk Perin wapenen voor de 
konfrontatie 's avonds met zijn 
partijgenoten over de vraag of 
het RW al dan niet in de rege
ring zal blijven In diezelfde ka
binetsraad zouden hem toezeg
gingen zijn gedaan over een ver
snelde regionalisering en met 
name van het waterbeleid. 
De vrijdagnamiddag konfereren 
de RW-ministers en -staatssekre
tarissen met premier Tindemans 
en CVP-voorzitter Martens. De 
bijeenkomst is kennelijk bedoeld 
om deze heren, die voor hun par
ti j met « kompensaties >• moeten 
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Spaarbons> 
hoge opbrengst! 

ASLKS 
ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS 

kunnen uitpakken, van een en an
der te voorzien. 
In een interview met het week
blad « Le Metropolitain » van 
Charleroi, toont RW-voorzitter 
Gendebien zich onvermurwbaar 
tegenstander van de regerings-
beslissing. Hij zegt in dat inter
view o.m. nog: « Achter onze rug 
wil men de Brusselse agglomera
tie wurgen. Het RW zal nooit 
meedoen aan zulke Vlaamse her
overing van Brussel. Meer dan 
ooit wordt het duidelijk dat de 
Vlamingen geen gewestvorming 
met drie meer willen, maar met 
iwee, dus zonder Brussel. Dat 
zal het RW nooit aanvaarden ». 
Voor een Vlaming die dit leest 
IS het meteen duidelijk waarop 
Gendebien aanstuurt met zijn 
hele chantagekampanje. De vraag 
is maar of Tindemans en Martens 
bereid zijn hem te geven wat hij 
verlangt. 

De vrijdagavond laat, tot een 
stuk in de nacht, vergadert dan 
het federaal bureau van het RW 
te Namen. Perin en Gol beplei
ten er de aanvaarding van de re-
geringsbeslissing, vooral met te 
wijzen op toezeggingen van de 
CVP in verband met een versnel
de gewestvorming (met drie...) 
en steun aan de Brusselse agglo
meratie. Voor de Fransgezinde 
meerderheid in het bureau vol
staat dit nog niet, want met 47 
stemmen tegen 31 bij 1 onthou
ding wordt aan de RW-parle-
mentsleden opdracht gegeven 
zich verder te verzetten tegen de 
F-16, zelfs al moet de regering 
daardoor vallen. 

Bij de aanvang van het parlemen
tair debat, dinsdag in de Kamer, 
was nog niet duidelijk welke hou
ding de RW-fraktie bij de stem
ming ten slotte zou aannemen. 
De dag voordien was Gendebien 
op eigen verzoek met premier 
Tindemans gaan praten. Heeft de 
premier hem inzake « kompensa
ties » voldoende gerustgesteld ? 
Dinsdagavond verwachtte men 
niet dat het RW uiteindelijk de 
regering zou doen struikelen, 
maar berekend verdeeld zou 
stemmen. Het debat van woens
dagnamiddag zal zich vermoede
lijk toespitsen over het probleem 
van de ministeriële deontologie 
en de vraag welke •• kompensa
ties » aan het RW voorgespie
geld werden op de kap van de 
Vlamingen. 

BELANGRIJK BERICHT 

Het provinciaal VU-komitee 
Limburg heeft besloten over te 
gaan tot de oprichting van een 
eigen ziekenfonds. 

Wij vragen met aandrang aan 
al onze leden voorlopig geen 
enkel formulier tot mutatie hen 
door andere ziekenkassen aan
geboden te tekenen. 

ZATERDAG 14 JUNI 
KONGRES 
BRUSSELSE 
VLAMINGEN 
Gaat door in het Kongressenge-
bouw op de Kunstberg aan het 
Centraal Station. 

PROGRAMMA : 
9u.30 : onthaal en inschrijving 
9u.45 : verwelkoming 

lOu. : vergadering van de acht 
werkgroepen. 

12U.15 : middagpauze en animatie 

l4u.30 : plenaire zitting voorgeze
ten door Clem De Ridder. 
Verder op het program
ma : terugblik en per-
spektief — Verslag van de 
werkvergaderingen — 
Krachtlijnen uit de basis
besprekingen — Brussel
se liedjes door Jef Ei
bers — Toespraken door 
Hugo Weckx en Jan Bas-
cour — Slotsintese. 

Het Kongres heeft als motto : 
' voor de verbetering van de 
kwaliteit van ons leven te Brus
sel ». 

Toen de heer Tindemans het Rassemblement Wallon tot rege
ringspartner koos en op een wippositie plaatste, heeft hij de 
chantage in de regering binnengehaald. Hij kon er moeilijk 
aan twijfelen vermits hij zijn intrede in de regering de heer 
Périn reeds met chantage begon door de Volksunie te wra
ken, wat helemaal niet erg voor de Volksunie is gebleken — 
voor wie er toen mocht aan twijfelen — maar wel symbolisch 
was voor de moeilijkheden die Leo Tindemans te wachten 
stonden. 

De Franstaligen zijn meesterlijke chanteurs. Wanneer ze om 
objektieve redenen hun zin niet kunnen krijgen en ze weten 
dat ze moeten toegeven dan roepen ze het diskussievoor-
werp uit tot een gemeenschapsvraagstuk en eisen zij kom-
pensatie. Wanneer de Walen iets willen wat de Vlamingen 
niets kost, dan geven de Vlamingen dit zonder een kompen-
satie te vragen. De Walen maken echter alles tot handels-
voorwerp. Wanneer de Vlamingen iets vragen wat de Walen 
niets kost, dan krijgen de Vlamingen dit niet zo maar. Dan 
vragen de Walen wat de Vlamingen daarvoor zullen betalen. 
De Vlamingen met hun eenvoud, hun eerlijkheid en hun 
direktheid schijnen dit spelletje echter nooit door te hebben. 
De Miragekwestie biedt weer een treffend voorbeeld Toen 
de regering eenmaal beslist had de aankoop niet uit te stel
len was het toch voor ieder redelijk mens duidelijk dat men 
de beste toestellen kopen moest. Zo dit de Franse waren, 
goed. Maar zij waren het niet, wel de Amerikaanse. Het 
enige wat dan mocht gedaan worden, was een schijnbare 
aarzeling om de prijs nog te drukken, doch nooit de beslis
sing Franse te kopen. 

DE KLASSIEKE CHANTAGE 

Deze logische regel geldt voor Nederlands- en Franstaligen. 
Zo de Franstaligen zich daaraan niet hielden, waren er slechts 
twee mogelijke verklaringen : ofwel dat die Franstaligen 
Frankrijk verkiezen boven het eigen land, met de variante 
dat ze betaald worden door Frankrijk ofwel dat ze hun klas
siek chantagespelletje opvoeren om voor een vermeende 
toegeving andere voordelen in de wacht te slepen. 

Voor het eerste valt wat te zeggen, zeker nu we de Franse 
premier Chirac kritiek hebben horen uitoefenen. De Fransen 
mogen het zich echter voor gezegd houden dat het « los van 
Frankrijk » in Vlaanderen geen vePgeten slagzin is. 

De heren die altijd Europa gesaboteerd hebben omdat in hun 
chauvinistische visie Europa alleen maar mag bestaan als een 
soort groot-Frankrijk waar zij de baas zijn en hun taal de 
heersende taal, moeten zich toch niet inbeelden dat iemand 
in de grove va! trapt van hun « Europees >• argument. De 
twee « Europese » vliegtuigen die in aanmerking kwamen, 
worden net gefabriceerd in twee landen die altijd afstand 
genomen hebben van Europa : Zweden en Frankrijk. 

Het Europees argument was bij hen lachwekkend. De Zweden 
hebben het dus praktisch niet gebruikt. De Fransen zijn 
evenwel van geen enkel argument vies wanneer het hun 
belangen geldt Op dat vlak gelijken ze op onze Franstaligen. 
Wie Walen en Brusselaars kent, weet echter dat chantage 
hun klassiek wapen is. Vooral bij het FDF en het RW. 

De heer Per.r gebruikt het thans zelf tegen zijn eigen partij I 
Als men ^°m niet volgt, verlaat hij het politiek leven ! Een 
ramp z' t slechts zijn voor wie gedweept heeft met al 
zijn karp^.bprongen. Wij behoren daar niet toe. Maar waarom 
zou Perin niet voortgaan met chantage ? Hij heeft dit wapen 
bij de heer Tindemans gebruikt tegen de Volksunie, hij ge
bruikt h 't thans weer en tegen zijn eigen partij en tegen de 
regering. 

Tegen de regering in die zin dat hij kompensaties vraagt 
om zijn •• trouw » te belonen. 

Praktisch alle kompensatiebestellingen voor de aankoop van 
vliegtuigen moeten naar Wallonië gaan. 

Het Brussels agglomeratiekollege moet 200 miljoen krijgen, 
want op de jongste vergadering van de Franse Kultuurraad 
werd door de Brusselse liberalen en het FDF gebruik gemaakt 
van de afwezigheid van de socialisten om op hun beurt te 
chanteren door afwezig te blijven en zo te beletten dat een 
meerderheid van stemmen aanwezig was. Perin steunt ze. 
De tegenwaarde van 14 vliegtuigen moet naar wetenschap
pelijk onderzoek gaan voor een « Europese » vliegtuigin
dustrie, die een Franse vliegtuigindustrie zou zijn. Het is 
ongelooflijk in welk afdreigingsklimaat Leo Tindemans leeft. 
Het Is even ongelooflijk dat hij dit aanvaardt. 

Want bij die afdreiging hoort ook de Schaarbeekse loketten-
kwestie thuis en het vraagstuk van de Vlaamse peutertuinen, 
kleuterklassen en lagere scholen die de regering nog moet 
oprichten krachtens de verplichtingen opgenomen bij het 
toekennen van de « liberté de père de familie » en bij de 
goedkeuring van de taalwetten van 1963. Dit van Hertoginne-
dal. 

Morgen zullen we het zuivere Waalse water moeten betalen, 
maar het water van Schelde en Maas dat zij bevuilen zullen 
we op eigen kosten mogen zuiveren en de frisse lucht die 
van boven onze Noordzee in de richting van Wallonië waait 
zullen zij niet betalen. Het wordt alles grotesk. Met Frans
talige Brusselaars en Walen samenleven wordt een zenuw
slopend iets. Alleen het verst mogelijk doorgedreven fede
ralisme kan ons van die bestendige nachtmerrie bevrijden. 

Wim Jorissen 
Senator 
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KOMwenwtR 

Het jaar van de Vrouw zit er voor de helft op. Het is de 
moeite waard even na te gaan wat het te betei<enen heeft. 
Te veel optimisme hoeft niet aan de dag gelegd. Ten slotte 
is het jaar van de Vrouw een uitvinding van mannen, die 
ieder jaar een zorgbehoevende groep uitkiezen om de aan
dacht te vragen voor zijn problemen. 
Maar de vrouwen vormen niet zomaar een groep. Zij zijn 
'toevallig iets meer dan de helft van de wereldbevolking. 
Door dit jaar van de Vrouw af te kondigen, wordt eigenlijk 
toegegeven dat alle andere jaren mannenjaren zijn, want 
aan de echte machten in de samenleving wordt dit jaar niets 
veranderd, ook al wordt praktisch alle macht door mannen 
uitgeoefend. 
Het is dan ook vanzelfsprekend dat het jaar van de Vrouw 
op de eerste plaats een publicitaire aangelegenheid is, waar
door de politici een wit voetje willen halen bij de stilaan meer 
en meer bewust wordende vrouwen, een mogelijkheid om 
hun image te verbeteren. 
Bij de plechtige openingszitting van het Vrouwenjaar ging het 
zelfs zover dat vrouwelijke parlementsleden hun stoel moes
ten afstaan aan Wilfried Martens, hun kollega volksvertegen
woordiger, die echter ook partijvoorzitter is. Hij moest im
mers op ae beeldbuis 1 
Er worden allerlei dure colloquia ingericht, recepties en 
tentoonstellingen allerhande, waar de meeste vrouwen geen 
weet van hebben, niet uitgenodigd zijn, maar wel belastingen 
voor betalen. 
In Nederland is er dan toch een « Emancipade » waar orga
nisaties en aktiegroepen allerhande de vrouwen tot konfron-
tatie en gesprek uitnodigen, terwijl Dolle Mina op haar 
eentje hetzelfde probeert te doen. 
Hoe skeptisch je ook kan staan tegenover dat jaar van de 
Vrouw (Wijvenzeventig zoals het mopje zegt), toch zitten er 
positieve punten in. 
De mannen van pers en massamedia geven hun vrouwelijke 
joernalisten de kans om vrouwenprogramma's te maken die 
vooral informatief en bewustmakend werken. Op radio en 
televisie hebben we dat al duidelijk gemerkt. 
In het parlement worden de ministers met vragen bestookt 
over de diskriminaties die de vrouwen op hun werk, langs de 
sociale zekerheid of de wetten ondervinden. 
Eigenlijk heeft de regering zichzelf in een vervelend parket 
gezet door met zoveel tamtam het Vrouwenjaar in te luiden. 
Nu moeten ze toch eindelijk wat gaan doen. 
Neem nu het huwelijksgoederenrecht. Meer dan 15 jaar lang 
zijn ze erin geslaagd om de hervorming van dat zeer nadelig 
stuk van onze burgerlijke wetgeving op de lange baan te 
schuiven. Nu vergadert de kommissie zelfs in het weekeinde 
om het nog klaar te krijgen dit jaar. 

HALFWEG 

VROUWENIAAR 
Hier en daar wordt een detailwijziging ten voordele van de 
vrouwen gedaan, zoals het recht om 3 jaar thuis te blijven 
voor de opvoeding van niet-schoolgaande kleintjes voor 
moeders in overheidsdienst, zonder daardoor alle rechten te 
verliezen. Bij zo'n wet wordt de vrouw natuurlijk weer al
leen als moeder gezien, daar is veel tegen in te brengen, 
maar voor sommige gezinnen is het zeker een oplossing en 
voor de vrouw wordt ten minste later de kans opengelaten 
om weer aan te pikken. 
Voor thuiswerkende moeders werd anders nog niet veel 
uitgericht. In de afgelopen maand werd het wetsvoorstel van 
VU-senator Vandezande tot instelling van een sociaal peda
gogische toelage verworpen door CVP, PVV en BSP. 
Voor belangrijke vragen als : de opvoeding van onze jongens 
en meisjes met gelijke kansen, zonder een rollenpatroon op 
te dringen, is niet zomaar een oplossing te geven. Veel hangt 
daarbij van onze gezinnen en scholen af. Maar de minister 
heeft dan toch op ons verzoek een kommissie opgericht die 
de eenzijdige schoolboekjes (van ma breit een sok en vader 
leest de krant) aan een onderzoek te onderwerpen. Weer een 
kommissie... 
Ook het gelijk loon voor gelijk werk is nog veelal een vrome 
wens. De minister van Arbeid heeft dan ook maar een kom
missie opgericht die de diskriminaties eens zal gaan onder
zoeken. We zullen wel zien wat het oplevert. 
Of het Vrouwenjaar echt resultaten heeft, moet gemeten 
worden aan de mentaliteit, zowel van mannen als van vrou
wen. Op ieder potje past een scheel. Als het ene verandert, 
moet het andere eveneens worden aangepast. 
Moeten de vrouwen meer maatschappijbewust worden ' Dan 
de man wat meer gezinsbewust. De vrouw een beetje min
der alleen-maar-moeder-en huisvrouw ? De man een beetje 
meer vader en huisman. 
Op die manier boren we de zachte energie aan voor de 
opbouw van de samenleving, energie die al zoveel opgebor
gen ligt in het zorgend-in-de-wereld-zijn van de vrouwen. Van 
daaruit worden andere waarden centraal gesteld dan geld, 
verbruik en produktie. 
Misschien slagen ook de mannen erin hun « zachte » energie 
vrij te maken, want ze hebben al zoveel eeuwen hun gevoel 
moeten verdringen. 
Om de wereld beter te maken is nochtans gevoel nodig ; 
medegevoel, medemenselijkheid om een rechtvaardiger we
reld op te bouwen in vrede. 
Een Vrouwenjaar zal pas dan waardevol zijn als mannen en 
vrouwen samen meer mens worden. 

Nelly Maes 

Het oude Waals-Brusselse spelletje draait weer op 
volle toeren. Het kernwoord : « chantage, chantage, 
chantage ». Krijgen ze daar 80% van het hele werk
pakket dat als tegengewicht van de Amerikaanse 
F-16 in de Belgische industrie terechtkomt. Hun 
interne twist FN-Luik of Gosseües-Charleroi wordt 
dan nog maar eens op onze Vlaamse schouders en 
geldbeurs uitgevochten. Om het gekwetste pro-
Franse sentiment van het RW (de nieuwe « Parti de 
France ») te sussen wordt achter de schermen ge-
manoevreerd om de wonden van deze culture-latine-
zieltjes te zalven met nieuwe miljardentoezeggin
gen voor het Waals water en de Brusselse agglome
ratie. « Le Soir » stak vorige week reeds de franke-
fone eisentrompet de hoogte in. De geestesgestel-
tenis van deze verwende kinderen wordt er duidelijk 
tentoongespreid. « Het Belang van Limburg » on
derstreept nog maar eens hoe Tindemans de ge
vangene is van deze Waalse chantage, die steeds 

met nieuwe afkoopsommen moet gesust worden. 
Tindemans is de hoofdschuldige van toen hij bij de 
regeringsvorming aan de Périnafdreiging tegen de 
Volksunie toegaf. Jef Claes in « Het Volk » is die 
eeuwige afdreiging van Walen en Brusselaars ver
wende kinderen ook meer dan beu. Wij hadden an
ders ook graag een berispende vinger gezien tegen 
Tindemans de toegever. Waar « Vooruit », het Gent
se BSP-blad, ook eens in de verf zet dat het Vlaam
se Snullemans uiteindelijk weer zal zijn die de 
volle rekening van het RW-enfant terrible zal beta
len geraakt staatsminister Van Eynde niet uit zijn 
hogere para-konstitutionele beschouwingen in 
« Volksgazet ». In « De Standaard » zegt Hugo 
Schiltz in een vraaggesprek dat de Volksunie niet 
meer gelooft in een gesprek met het FDF, dat draait 
met zijn Nolsen en Defossets, inderdaad steeds gek
ker met de naderende gemeenteraadsverkiezingen 
in het Brusselse. (Walter Luyten). 

LE SOIR 
« Het besluit van deze F-16-zaak 
mag niet zijn om te beginnen dat 
de Vlamingen en de CVP de on
betwiste meesters zijn van de 
Belgische politiek, van nu of dus 
ook inbegrepen op het vlak van 
de buitenlandse politiek. Vermits 
het kommunautaire probleem er 
in betrokken werd, past het dus 
dat de Vlaamse rechterzijde op 
een plechtige en openlijke, ma
nier belooft (men kan niet voor
zichtig genoeg zijn) dat al de 
scheeftrekkingen worden recht
gezet die de jongste tijd werden 
begaan ten nadele van de fran-
kofonen van het land, Walen of 
Brusselaars. Dit tegen alle aan
gegane verbintenissen en soms 
zelfs tegen de wet in. En vervol
gens moet duidelijk worden aan
getoond dat onze diplomatie in 
deze ongelukkige zaak niet onge
wild de hand heeft gehad in enig 
anti-Frans maneuver ». 

HET BELANG 
VAN LIMBURG 
» Voor Leo Tindemans moet dit 
nieuwe nummertje van Perin een 
mistroostig dieptepunt zijn. De 
kabinetsleider had nochtans het 
/?IV ultiem willen sussen met 
haastig een paar honderd miljoen 
uit te schrijven aan het adres van 
de Brusselse agglomeratieraad — 
waarin het FDF aan het roer 
staat — en met een impuls te 
geven aan de regionalisering van 
het waterbeleid, wat voor RW-
staatssekretaris Moreau zowat 
de staatszaak van de eeuw is. 
Het partijbureau van de Waalse 
federalisten was evenwel niet te 
vermurwen en handhaafde zijn 

veto tegen de aankoop van de 
F-16. Overigens gaf RW-voorzit-
ter Gendebien in een paar inter
views te verstaan dat hij het 
fameuze citaat van Leburton : 
« J'en ai mare du CVP » eerder 
vroeg dan laat zou willen para
fraseren. De anti-houding van het 
RW in het vliegtuigendebat 
schijnt dus ook te zijn opgerezen 
uit een bredere wrok ». 

HET VOLK 
« En dan zijn er de beloften die 
de RW-ministers en staatssekre-
tarissen zouden gekregen hebben 
ten gunste van Wallonië. Volgens 
Perin zal de regering zeer binnen
kort belangrijke beslissingen tref
fen in verband met de regionali
sering van het water, de huisves
ting en de administratie. Wat 
wordt daar konkreet mee be
doeld ? Wij begrijpen dat Perin 
zijn ontgoochelde partijgenoten 
wat honig aan de baard wil sme
ren, maar wij zouden toch willen 
vernemen wat die versnelde ge
westvorming in feite zal beteke
nen. Wij, Vlamingen, helpen de 
F-16 mee betalen. De ekono-
mische kompensaties in verband 
met de bouw van de nieuwe vlieg
tuigen gaan in overwegende mate 
naar Wallonië. En wij aanvaarden 
dat. Maar het water loopt bergaf, 
dat wil zeggen van Wallonië door 
Vlaanderen naar de zee, en die 
natuurlijke loop is door geen re
gionalisatie tegen te houden. 
Vlaanderen is niet bereid het 
slachtoffer te worden van chan
tage van minister Perin of van de 
Franse premier Chirac. De ver
trouwenskwestie die de regering 
morgen stelt mag niet omhangen 
zijn met enige dubbelzinnigheid ». 

Aan de sippe gezichten van Tindemans • Vanden Boeynants te zien is 
de keuze van de YF16 niet con amore gebeurd... photo News service 

VOLKSGAZET 
' In principe zijn de beraadslagin
gen van de regeringen geheim. 
Iedereen heeft er het recht zijn 
eigen mening te verdedigen. 
Doch de beslissingen worden 
kollegiaal getroffen. Zelfs indien 
bet (wat zelden gebeurt) tot een 
stemming komt, dan nog speelt 
de ministeriële solidariteit en 
niemand onttrekt zich aan de 
kollektieve verantwoordelijkheid. 
Wenst iemand zulks niet te doen, 
dan houdt hij geen perskonferen-
tie, doch stelt zijn portefeuille 
ter beschikking van de premier, 
die de koning op de hoogte stelt 
en door deze ofwel het ontslag 
van betrokkene laat aanvaarden 
of weigeren. 

Neemt de minister niet dadelijk 
ontslag, dan mag van hem wor
den verwacht dat hij, tijdens het 
parlementair debat over de kwes
tie, solidair met de andere leden 
van het kabinet voor de rege
ringsbeslissing stemt en daarna 
de regering verlaat, op grond van 
zijn afwijzende opvatting ». 

DE STANDAARD 
« V. : Gelooft u nog in de kan
sen van een onderhandeling, zo
als op Steenokkerzeel, waarbij in 
ruil voor een bevredigend sta
tuut voor de Brusselse Vlamin
gen, de Brusselse agglomeratie 
opnieuw wordt uitgebreid ? 
A. : Opgepast. Tijdens de onder
handelingen op Steenokkerzeel 
werd niet voorzien in een uitbrei
ding van Brussel, maar enkel in 
wederzijdse aanpassingen. Wel 
moet de aandacht van de Vlamin
gen gericht worden op de abso
lute noodzaak een bevredigend 
statuut voor de Brusselse Vla
mingen te bereiken. Het is im
mers duidelijk dat de toegevin
gen van het verleden, zoals Her-
toginnedal en de Liberté du père 
de familie, verliesposten zijn ge
worden ,zonder voldoende tegen
prestaties. Vroeg of laat moet 
de Brusselse knoop worden door
gehakt, anders wordt dit land een 
potsierlijke janboel. De Vlamin
gen mogen zich echter niet laten 
verleiden door schijnwaarllorgen. 
V. : Gesteld dat er geen kommu-
nautair akkoord komt voor de vol
gende parlementsverkiezingen en 
dat het nieuwe parlement geen 
grondwetgevende bevoegdheid 
ontvangt, wat de staatshervor
ming weer voor vele jaren op de 
lange baan schuift, loopt de VU 
dan niet het gevaar dat haar 
meest aktieve elementen ontgoo
cheld heengaan ? 
A. : In een demokratie is, hoe 
dan ook, de kiezer uiteindelijk 
koning. De Vlamingen moeten 
weten wat zij willen verder 
voortploeteren in de Belgische 
binnenlandse twisten en hun 
energie blijven besteden aan het, 
stuksgewijs afweren van de Fran
se opdringerigheid, ofwel zich 
vanuit een duidelijke en definitie
ve staatsordening als groep in de 
wereld manifesteren. Gebeurt dit 
laatste niet, dan zal — zo vrees 
ik — opnieuw een anti-staatste 
opvatting naar boven komen en 
het federalisme voorbijgestreefd 
worden. De verantwoordelijkheid 
van de zg. traditionele partijen 
is dan ook zeer groot ». 
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Meer en mee oortgelijke sluikstorten langs onze wegen. Tot grote ergernis van mensen 
die hun land liefhebben, tot joli j t van ratten en ander ongedierte. Een alert milieubeleid moet deze mis
toestanden totaal uitschakelen ! 

jonge 
werklozen 
in Vlaanderen 
In het TV-programma « Standpun
ten » horen en zien wij vanavond 
(BRT, kwart na tien) een Vlaams
nationaal standpunt van het Dos
felinstituut. Er wordt aandacht 
besteed aan de jeugdwerkloos
heid. Het is meer dan verontrus
tend dat 1/3 van de werklozen 
jongeren tussen 15 en 25 jaar 
zijn. Binnenkort zal het einde 
van 't schooljaar opnieuw ontel
bare jongeren naar de stempel
lokalen sturen ! Hoe denken de
ze jongeren ? Wat zijn hun be
kommernissen ? Hoe staan zij 
l.a.v. hun eigen situatie ? Het 
programma van het Dosfelinsti
tuut tracht vanuit een gesprek 
met jongeren op deze vragen een 
antwoord te geven. Een aanra
der dus ! 

waal : 
dubbel duur ! 
Tussen 1959-1974 kostte een 
nieuwe arbeidsplaats in Wallonië 
aan de overheid dubbel zoveel 
ais een arbeidsplaats in Vlaan
deren. Brussel betaalde aan 
Wallonië 5,2 miljard uit om 
27.899 nieuwe arbeidsplaatsen te 
scheppen. Vlaanderen ontving 
6,3 miljard voor 66.963 nieuwe 
arbeidsplaatsen. Een Waalse ar
beidsplaats kost dus 185.347 fr., 
een Vlaamse slechts 95.533 fr. 
of de helft. We wisten al lang 
dat één Waal twee Vlamingen 
waard is in de Belgische staat. 
Vandaag weten we hoeveel frank 
hij meer waard is ! 

militaire logika 

Dat komputers niet altijd gekke 
fratsen afleveren moge blijken 
uit de verrassende komputer-
bewerking waaruit bleek dat 
dienstplichtigen die in het Klein 
Kasteeltje waren afgekeurd la
ter als beroepssoldaten werden 
aangeworven. Kafka onder ons ! 

liever peking 
dan schaarbeek 
Premier Tindemans was te gast 
bij de nieuwe voorzitter van de 
Algemene Belgische Persbond, 
de h. Binnemans, redakteur bij 
« Le Soir » en enkele andere 
konfraters. Hij sprak er over 
zijn China-reis. De « Libre Bel-
gique » die van deze bijeen
komst en voordracht relaas uit

bracht besloot dit verslag met 
het zinnetje « Kennelijk verkiest 
de h. Tindemans Peking boven 
Schaarbeek ». 
Het vergt inderdaad geen moed, 
als eregast naar China te reizen 
dan de bekende vijf minuten po
litieke moed op te brengen om 
de Brusselse augiasstallen te 
reinigen. 

verzet tegen 
samenvoeging 
De gemeentelijke samenvoe-
gingsplannen van de (Waalse) 
minister van Binnenlandse Za
ken, l\4ichel, tevens boezem
vriend van Nols de Scarbecq, 
stuiten op toenemend verzet, 
omdat ze een te drastische ope
ratie dreigen te worden en ook 
omdat met de olaatselijke en ge
westelijke adviezen weinig of 
helemaal geen rekening wordt 
gehouden. Zo plant Limburg een 
anti-fusiebetoging te Hasselt op 
14 juni a.s. De inrichters van de
ze protestaktie ontvingen simpa-
tiebetuigingen uit Luik en uit 
Luxemburg (geboortestreek van 
minister Michel). Ook wij vre
zen dat er niet genoeg rekening 
werd gehouden met de leefbaar
heid van sommige gemeenten, 
welke leefbaarheid door sommi
ge fusie-plannen eerder bedreigd 
dan bevorderd wordt. En dat kan 
toch niet de bedoeling zijn. Net 
zomin als gemeenten moeten 
misbruikt worden om ministeri
eel prestige op te peppen I 

benzine 
uit steenkool 
Op 14 juni a.s. gaat te Eisden in 
de zaal Bij Leo, Oude Baan 32 
om 19 u. 30 een volksvergade
ring door, belegd door de Vrien
denkring Zwartberg en het Nood-
komitee Maaskant. De voornaam
ste bekommernis van de inrich
ters is de toekomst veilig stel
len voor de aankomende jeugd. 
Beide komitees verwerpen de 
bouw van milieuverontreinigen-
de en gevaarlijke kerncentrales 
en zullen ijveren voor de ver
werking van steenkool tot ben
zine. Bij gemis aan steun van
wege de regionale en landelijke 
overheid zullen de komitees op 
eigen kosten een studiereis naar 
de VSA ondernemen (op uitnodi
ging van de VS A-autoriteiten). 

geen wapens 
Uit een vonnis van het Beroeps
hof te Antwerpen t.o.v. in eerste 
instantie wegens verboden wa
pendracht veroordeelde AMADA-
ers blijkt dat stokken, ijzerstuk

ken, bakstenen, kettingen, 
schroevendraaiers, niet als wa
pens kunnen beschouwd worden. 
Het zijn wel « gevaarlijke voor
werpen ». We raden niemand 
aan met een van deze voorwer
pen te gaan betogen, maar het 
is toch voor de flaminganten, die 
regelmatig moeten betogen, van 
belang te weten, dat het hante
ren van een lat, een stok (al dan 
niet bekroond met een bordje) 
niet als het hanteren van een 
wapen mag beschouwd worden. 

sneeuwbal 
De lafheid van de regering Tin
demans tegen de incivieke ge
meentebesturen van Schaarbeek, 
Vorst en Etterbeek veroorzaakt 
in de Brusselse periferie een 
sneeuwbaleffekt. Nu heeft de 
gemeenteraad van Oudergem 
een voorstel goedgekeurd, waar
bij eveneens een soort aparte 
lokettendienst voor nederlands-
en franstaligen voorzien wordt. 
Wie volgt ? 

dure walen 
De Waalse en Brusselse troetel
kinderen van het « Belgique de 
papa » ontbreekt het niet aan 
lef. Ze eisen nog voortdurend 
nieuwe « kompensaties » voor 
zgz. geschenken aan Vlaanderen 
(in werkelijkheid onbestaand !) 
terwijl ze aan de Vlaamse ge
meenschap in de loop der tijden 
een niet meer te berekenen aan
tal miljoenen hebben gekost. 
Jongste Belgische stunt op dit 
gebied is de staatshulp aan Val 
Saint Lambert, de Waalse pres-
tige-onderneming, die zowel in 
de periode van de partikuliere 
exploitatie als deze door de 
Staat bar slecht werd beheerd. 
Jongste cijfers : de Staat nam 
het bedrijf over voor 85 miljoen 
en stortte sindsdien 488 miljoen 
940.428 fr. Bovendien kende Tin
demans — eerste lakei van Wa-
lenland — het bedrijf nog een 
krediet toe van 58 miljoen 
686.350 fr. om de lonen te beta
len voor de maanden februari, 
maart en april. Het is niet duide
lijk of deze bedragen afkomstig 
zijn van Waalse Streekekonomie. 
Het geld voor de lonen werd in 
ieder geval van de (unitaire) 
begroting Ekonomische Zaken 
uitgetrokken. Trouwens : of de
ze kredieten nu afkomstig zijn 
van de regionale Waalse begro
ting of niet, uiteindelijk stam
men ze uit de Belgisch-unitaire 
schatkist, die wij Vlamingen voor 
meer dan 60% blijven spekken. 
Vermits in totaal 632 miljoen 
626.778 fr. in de bodemloze Val-
put werd gegooid, draaien we 
voor dit Waals geknoei voor 
minstens 379 miljoen op. Op
brengst : nul komma nul ! 

itoiTiQ^ mr 
Er zijn mensen die slechts kunnen glimlactien tijdens hun 
slaap. Als zij tot het bewustzijn terugkomen, kijken zij op
nieuw onveranderd sip. Tot stichting van die lui heeft een 
slecht tekenaar en een goed humorist een bordje ontworpen 
dat verdacht goed op de produkten van Bond Zonder Naam 
lijkt : Om kwaad te kijken heb je minstens 65 spieren nodig, 
om te lachen slechts 25 ! 
Met zo'n wijsheid kan je natuurlijk alle kanten op. Het is 
daarenboven best mogelijk dat iemand net tot het tegen
overgestelde komt. Zodat de optimisten en de pessimisten, 
de lachgragen en de sipkijkers onder elkaar tot een overeen
komst kunnen geraken, bijvoorbeeld helft om helft, 50 spie
ren om kwaad te kijken en 50 spieren om te lachen. Of zoals 
wijlen Godfried Bomans dat evenwicht tussen optimisten en 
pessimisten beschreef : een pessimist denkt dat elke vrouw 
een lichtzinnige vrouw is en een optimist denkt hetzelfde. 
Godfried Bomans is natuurlijk net zo'n witte merel die de 
waarde van glimlach en grijns in het leven op een goud-
schaalte wist af te wegen en een resultaat bekwam waar
mee alle mensen tevreden konden zijn. Maar er zijn er 
andere onder de schrijvers. Bordewijk bijvoorbeeld : vijf
honderd bladzijden koel-granieten romanschrijverij en dan 
plots uitgerekend vijf regeltjes bedwongen glimlachend ver
halen over een tweeling, van wie beide leden in een ver
schillende eeuw geboren zijn, de een net vóór middernacht 
van 31 december 1899 en de andere even erna. 
De zedelessen liggen hier dus voor het grijpen. Hoeveel 
spieren je daarvoor ook in beweging zou moeten brengen, 
af en toe een blij gezicht is eenieder gegeven. Want als de 
schrijvers dat kunnen, dan kan iedereen dat. Want schrijvers 
zijn van nature mensen die de meest wolkenvrije hemel 
wantrouwen en in de volle zon van het leven een paal in de 
aarde hameren om over de steeds langer wordende scha
duwen te kunnen schrijven. Schrijvers ruiken uren ver onge
luk en verdriet. Zij worden erdoor aangezogen. Maar op de 
onplezierige weg erheen ontmoeten zij dan toch altijd weer 
een grappig mens, een lolbroek, een reeks situaties met 
knettergekke samenhang, waaruit komiek geboren wordt. 
En daarenboven wordt het voor elk mens — schrijver, poli
tieker of wereldverbeteraar — elk jaar opnieuw lente. En 
daaraan weerstaat niemand : de eerste vlinder die als dol 
tussen de zacht groenende heesters wentelwiekt en warme 
duikwind die je te midden van een plein vol tulpen verrast. 
Die lente is hier in de laatste dagen van mei ook in fiemel-
bredegem aangekomen. Zij doet ons de politiek en de litera
tuur vergeten en de wandelende ziektekiemen van een voch
tige winter. Zij brengt ineens nieuw leven in onze verkrampte 
spieren. Wij kunnen die spieren nu verder gebruiken zoals 
wij verkiezen : om te lachen of om te grijnzen. 

FRANS-JOS VERDOODT. 
N.B. Wij hebben net een vakman in huis gehad. Uurloon : 

418 fr. Neen, ik bedoel hiermee de huisdokter niet. 

ACHTERLIJKHEID 
VAN DE BRUSSELSE 
FRANKOFONIE ? 
Uit de statistiek van vertraagde leerlingen of zittenblijvers 
te Brussel blijkt : 
In het Franse taalstelsel : 

1 jaar achterstand in 6e leerjaar 22,47 % 
In het Nederlandse taalstelsel : 

1 jaar achterstand in 6e leerjaar 15,18 % 
in het Franse taalstelsel : 

2 jaar achterstand in 6e leerjaar 11,05 % 
In het Nederlandse taalstelsel : 

2 jaar achterstand in 6e leerjaar 0,50 % 
Totaal 1 of 2 jaar vertraagden in Franse taalstelsel 

33,52 % 
Totaal 1 of 2 jaar vertraagden in Nederlandse taalstelsel 

15,68 % 
Het is bij de 1 of 2 jaar vertraagden dat wij de vertraagden 
terugvinden uit reden van aanpassing aan een andere taal 
dan hun huistaal. 
Wij zijn geen racisten om te beweren dat de Walen, te 
Brussel ingeweken of de werkelijke Franse Brusselaars ach
terlijk zouden zijn. 
Wij zullen onze franstalige landgenoten nooit een scheld
woord toesturen als « Ménapiens » dat daarop doelt of « La 
Belgique est bornée au Nord •>. 
Wij veronderstellen dat de Frans- en Nederlandstaligen even 
intelligent zijn en een even groot procent leerlingen tellen 
die niet volgen kunnen. 
Het groter aantal vertraagde leerlingen in de Franse klassen 
is te wijten aan : 
1. de Vlaamse « Liberté du père de familie-kinderen • 
2. schuldig tegenover de gastarbeiders die hij wel importeert 
Franse klassen zitten. 
Wij klagen aan 
De Belgische Staat is driemaal schuldig : 
1. schuldig tegenover de Vlaamse gemeenschap : door ver-
fransing berooft hij de Vlaamse kinderen die men ons ont
rukt 1 of 2 jaar van hun loopbaan 
2. schuldig tegenover de gastarbeiders die hij wel imponeert 
voor lastige en vuile jobs maar voor dewelke geen voorzie
ningen zijn getroffen, hetzij tot assimilatie als ze willen 
blijven, hetzij tot opvoeding in eigen taal en kuituur als ze 
willen terugkeren 
3. schuldig tegenover zichzelf : 
— staatsburgers of -inwoners in hun normale ontplooiing te 
hinderen 

nutteloos verlies aan uitgaven voor scholen en nutteloos 
verlies aan produktiviteit omwille van de nodige verfransing 
uit Brusselse raison d'Etat. 

senator M. Van Haegendoren 
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ALVARO CUNHAL 
(RSA) Met de strijd om de politieke macht tussen officieren 
en partijleiders, tussen socialisten en kommunisten hangt 
de hoop op een demokratische ontwikkeling in Portugal aan 
een zijden draadje. Zal het Alvaro Cunhal, voorzitter van de 
Portugese kommunistische partij zijn, die het dunne draadje 
doorknipt ? Zoveel vermetelheid zou men niet verwachten 
van een politikus die onopvallend en ietwat schichtig akteert 
en met zijn grijze haren en sombere pakken meer aan een 
koster dan aan een fanatiek partijleider doet denken. Achter 
die misleidende schijn staat echter een ortodoks stalinist die 
niets geeft om broze populariteit en die alleen tot pragma
tische toegevingen bereid Is — zoals l.v.m. de Navo — als 
zijn partij hierbij haar voordeel kan doen. 
Alvaro Cunhal Is tot vandaag een verbeten maar Ietwat men
senschuwe vechter gebleven. Zijn afschuw voor politiek ver
toon stamt regelrecht uit de jaren van Illegale aktivitelt. 
Hieruit volgt dan dat preclese biografische gegevens niet 
altijd voorhanden zijn. Sinds hij vorig jaar uit Oost-Europa 
terugkeerde is men er toch achter gekomen dat hij In 1913 
in het distrikt Coïmbra geboren is, dat hij tijdens zijn 
buitenlands verblijf gehuwd is en een zoon heeft, dat zijn 
vader advokaat, kunstschilder en kommunlst was, naast 
andere weinig terzake doende informatie. 
Vast staat intussen dat Alvaro Cunhal al lid van de Portugese 
KP was toen hij zich In 1930 aan de universiteit van Lissabon 
voor de rechtsstudie liet Inschrijven. Daar bracht hij algauw 
een bewijs van zijn superieure intelligentie en van andere 
karaktereigenschappen die politieke minderheidsgroepen 
overal en altijd nuttig kunnen gebruiken : wilskracht, door
zettingsvermogen en... trouw aan de zwijgplicht. Toen hij in 
1936 bij zijn eerste arrestatie gefolterd werd omdat hij 
weigerde te zeggen waar het bosje sleutels vandaan kwam 
dat de Plde (geheime politie van Salazar) uit zijn zakken had 
opgediept, bekende hij pas achteraf dat het de sleutels van 
zijn eigen buro waren... De jonge doctorandus had gewoon 
zijn weerstandsvermogen willen uittesten. Wahrhelt of Dlch-
tung ? Vast staat dat Cunhal nog tijdens zijn gevangenschap 
tot doctor juris promoveerde en dat het uitgerekend prof 
Gaetano was (de man die later het regiem van Salazar zou 
voortzetten) die als promotor optrad. En hiermee houdt het 
grillig toeval niet op : toen Cunhal na zijn vrijlating een tijd
lang leraar aardrijkskunde was, telde hij onder zijn leerlingen 
ene Mario Scares die later zijn gevaarlijkste politieke tegen
speler zou worden. ' 
Na herhaalde pogingen om het buitenland te bereiken, werd 
dr Alvaro Cunhal in 1949 opnieuw gearresteerd en tot tien 
jaar gevangenis veroordeeld (waarvan zeven in afgezonderd 
celregiem). Zoals bekend eindigde die opsluiting met een 
sensationele ontsnapping uit de gevangenis van Peniche — 
een waagstuk dat het aanzien van de Plde gevoelig aantastte 
en door alle tegenstanders van het regiem op (gesmoorde) 
vreugdekreten werd onthaald. Verborgen onder de zwarte 
dienstmantel van een bij valavond naar buiten wandelend 
(kommunistisch) gevangenisbewaker, wist Cunhal zijn ver
loren vrijheid te heroveren. De gevangenisbewaker herhaalde 
zijn bravourstukje diezelfde avond nog met negen andere 
politieke delinkwenten... en verdween met hen... achter het 
ijzeren gordijn. 

De man die na de revolutie van april 1974 als tweeënzestlg-
jarlge naar zijn vaderland terugkeerde, heeft niets van zijn 
enggeestige beginselvastheid ingeboet. Tijdens zijn verkie
zingskampanje (die hem slechts 12 pet van de uitgebrachte 
stemmen opbracht) verklaarde hij boudweg dat de Portugese 
demokratie (van de toekomst I) niet onvoorwaardelijk wes
ters hoeft te zijn. In het licht van de jongste gebeurtenissen 
in Portugal krijgt die uitspraak een onheilspellende betekenis, 
die de euforische « socialiserende » officieren van het MFA 
niet met een laatdunkend glimlachje kunnen uitvegen. 

• • • HET BRITSE lAWOORO 
Als men de waarnemers moet geloven, heeft de overgrote meerder
heid van de Britse kiezers in het referendum over het EG-lidmaatschap 
van Albion niet geweten waarover ze stemde. Men onderschat vaak 
het oordeelsvermogen van het volk. Wanneer bijna 70 % van de opge
komen kiezers (het is een bij het haar getrokken redenering dat de 
niet opgekomen kiezers neen hebben gestemd, men kan evengoed 
beweren dat de thuisblijvers eigenlijk ja hebben gestemd) het EG-lld-
maatschap van Groot Brittannië bevestigen dan kan men toch niet 
volhouden dat die 70 % niet heeft geweten wat ze deed terwijl de 
30 % neen-stemmers dat wel zouden gedaan hebben. 
Het percentage is te groot om ook beïnvloeding van het referendum 
door het... weer als belangrijk te beschouwen. Redelijker lijkt ons dat 
door de vraagformulering (wenst U dat GB lid blijft van de EEG of 
niet — wat heel wat anders is dan : wenst U dat GB lid wordt van... 
enz.) de tegenstanders van het EG-lidmaatschap gehandikapt waren, 
wat door de uitslag bevestigd werd. 
Blijkbaar hebben de kiezers wel degelijk beseft, dat er buiten de EG 
geen alternatief was : het Gemenebest is nog slechts een schaduw 
en de special relationship met de USA bestaat niet meer. Tweede 
vaststelling : behalve een gedeelte van de bezittende klasse beseft 
blijkbaar de doorsnee-Brit wel dat de tijd van het Imperium en van 
overheersing definitief voorbij is en dat er dus meer en meer « kon-
tlnentaal » moet gedacht worden. Het Britse lidmaatschap is trouwens 
niet ingegeven door idealistische motieven, maar wel door harde busi
ness. Deze vaststelling geldt trouwens ook voor de andere EG-partners, 
die er maar niet in slagen, hun soevereine machten geleidelijk naar 
een Europees politiek orgaan te delegeren, en maar blijven ploeteren 
in een veel te ekonomisch opgevatte integratie, waarbij noch het 
sindikale noch het volksnationale Europa aan zijn trekken komt. Dit 
laatste heeft vermoedelijk de keuze in Wales en Schotland beïnvloed, 
waar het aantal neenstemmen hoger lag dan in Engeland. Ook de 
Schotse en Welshe nationalisten streven naar autonomie, o.m. om 
met een eigen identiteit in de Europese gemeenschap binnen te trek
ken. En niet zoals thans achter een Brits uithangbord dat te unitaris-
tisch Is gekleurd en waarbij de Schotse en Welshe ekonomische be
langen in de verdrukking geraken. Meer uitleg hoeven we als Vlaamse 
volksnationalisten hierbij zeker niet te geven. 

^ftëSó&F.. 

DE STILTE VAN HET KERKHOF 
Als je in Praag Russisch zou 
spreken — ja, sommigen van bij 
ons lezen en spreken Russisch, 
al zijn die Russofonen bij ons 
zeldzame vogels — en de weg 
zou vragen, loop je negen op tien 
keren de kans, dat de Pragenaars 
je de verkeerde weg wijzen. Rus
sen zijn In Tsjecho-Slovakije on
gewenste gasten, het zijn bezet
ters en de grote meerderheid 
van de bevolking handelt naar 
deze realiteit. Spreek je als 
vreemdeling Duits dan wordt je 
geholpen. En God weet hoe ge
haat zich de Duitsers tijdens de 
bezetting van het « Protektorat 
Böhmen und Mahren » hebben 
gemaakt. 

Tsjecho-Slovakije kwam de jong
ste weken weer in het nieuws 
ingevolge de vervanging van pre
sident Svoboda door partijleider 
Husak, die thans beide funktles 
(staatshoofd en partijleider) ku-
muleert ,in de wetenschap dat 
wie in een Volksdemokratle de 
partij beheerst, automatisch de 
staat beheerst. Ten tijde van No-
votny ging het Husak niet zo voor 
de wind als vandaag. Hij beland
de zelf op zeker ogenblik als « re
visionist » In de gevangenis, 
werd er gefolterd en dan na een 
betrekkelijk lange hechtenis In 
vrijheid gesteld. Tot volledige re
habilitatie kwam het tijdens de 
zgn. Praagse lente. Zonder het te 
beseffen haalden Alexander Dub-
cek en gezellen echter met dit 
eerherstel de man In huis, die de 
Russen later zouden gebruiken, 
om op de pulnen van deze korte 
periode van een « socialisme met 
een menselijk gezicht » een aan 
Moskou lijngetrouw Tsjecho-Slo
vakije uit te bouwen. De ver
volgde werd tot vervolger en ook 
al Is er bij ons weten nog geen 
bloedige zuivering gevolgd, over 
het land aan de Moldau is sinds
dien de stilte van het kerkhof ge
daald. Een hele — nochtans link
se — intellektuele elite werd tot 
zwijgen gebracht, de partij (in 
feite nog steeds een minderheid) 
werd drastisch uitgezuiverd, de 
leiders van de vernieuwing tot de 
vlucht of in « ballingschap in el-
gen land » gedwongen. Maar niet 
alleen partijleiders en partijleden 
werden uitgezuiverd, ook schrij
vers, joernallsten, cineasten, 
sportfiguren, ekonomisten, ge
leerden e.a. werden de laan uit
gestuurd. 

Deze kerkhofstilte werd nochtans 
af en toe doorbroken. Er was de 
brief van Dubcek aan het parle
ment te Praag. Hij schreef o.a. 
over de politieke apatle onder de 
bevolking, over de stikkende at
mosfeer van verdachtmaking, 
angst, huichelarij en het wijd 
vertakt sisteem van verklikking. 
Hij zelf klaagde over het besten
dig politietoezicht, waaronder hij 
gebukt gaat, die elke privacy 
quasi-onmogelijk maakt. Intussen 

is gebleken dat Dubcek nog maar 
eens gedegradeerd werd. Na zijn 
afzetting (Svoboda zou zijn exe-
kutie verhinderd hebben) werd 
hij zoals destijds Malenkov en 
Molotov « naar beneden bevor
derd », nl. tot garagedirekteur. 
Nadien zagen zijn medeburgers 
hem als hovenier aan het werk. 
Vervolgens was hij toezichter 
van het wagenpark van het bos-

Generaal Svoboda, die in maart 
1968 door oud-partijleider Alexan
der Dubcek voor het Centraal 
Komitee van de partij als kandi
daat staatshoofd werd voorge
steld. Tijdens de krisis redde 
Svoboda Dubcek en medestan
ders het leven, om dan geleide
lijk van het toneel te verdwijnen. 
Thans is Svoboda ex-president, 
Dubcek bosarbeider... 

Ota Sik, eens premier en « vader 
van de ekonomische hervorming'. 

beheer te Presburg. Thans ver
luidt dat Dubcek nog lager aan 
de sociale ladder staat, nl. als 
boomplanter. Dat Is nog altijd een 
trapje hoger dan de schrijver 
Vaclav Havel, die als hulparbel-
der aan de kost moet komen. In 
april j l . stuurde Havel een brief 
aan Husak, waarin hij op zeer 
scherpe wijze het onderdruk-
kingssisteem in de CSSR aan de 
kaak stelde, meer bepaald de 
broodroof of wat hij noemt de 
bestaansonderd rukking. 
Er kwam reeds reaktie op deze 
twee brieven. Op de brief aan 
Sartre door de Praagse filosoof 
Karel Kosik reageerde de politie 
met het in beslagnemen van ma-
nuskripten, evenals bij de au
teurs Ivan Klima en Ludvik Vacu-
lik. Sartre kon Intussen verne
men dat « Kosik op gebied van 
mensen- en burgerrechten tot 
een nul was herleid, maar als 
geschaduwde door de politie uit
zonderlijk belangrijk moest zijn ». 
In het partijblad « Tvorba • 
schreef ene Jiff Hajek (die vóór 
1968 zijn stalinistische sporen 
verdiende als toneelcensor) over 
de brieven van Dubcek en Havel 
« dat ze alleen lachlust te Praag 
hadden veroorzaakt » maar « dat 
ze wel getuigden van een anti
socialistische Instelling >. Het 
klassieke procédé dus : de ge
wraakte tekst wordt niet gepu
bliceerd maar de officleuse of 
officiële reaktie wel. 
Havel (39) was eerst teaterar-
beider vooraleer dramaturg te 
v/orden. Internationale bekend
heid verwierf hij in 1963 met zijn 
toneelstuk « Het tuinfeest », ge
volgd door « Verwittiging » 
(1965) en . Koncentratie • (1968). 
In deze werken trok de auteur 
te velde tegen de automatisering 
en mekanisering van de mens 
door konformistische dwang en 
aanpassingsdruk. Niet te verwon
deren dat Havel (die ook lid was 
van de Klub der Partijlozen) tot 
de leidende figuren van de Praag
se lente behoorde, waardoor met
een verklaarbaar wordt waarom 
hij reeds in 1969 de hem verleen
de Oostenrijkse Staatsprijs voor 
Europese Literatuur niet in ont
vangst mocht gaan nemen. (cfr. 
Soljenitsin en de Nobelprijs). Zijn 
laatste werken « De redders », 
« De Schelmopera » en « De 
Vleermuis op de antenne » (TV-
spel) werden niet opgevoerd. 
Vandaag is topauteur Havel hulp
arbeider in een brouwerij... 
In de Sovjet-Unie past men het 
zelfde degraderingssisteem even
eens toe. De jongste jaren heeft 
men een nog geraffineerder mid
del tot mensenvernedering ge
vonden : het voor gek verklaren 
en In een asyl stoppen van alwie 
hel sisteem kontesteert. Ook in 
dit opzicht is de Husak-staat goed 
op weg, om de bolsjevistische 
leermeester te overtreffen. 
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TWEE BETOGINGEN IN EEN KLAP! 

Tussen de trouwe TAK-kers zagen 
we zondag onze parlementairen 
Sels, Peeters, De Kegel, Van 
Steenkiste (Luk en Miei), Belmans, 
Valkeniers, Jorissen, IMaes en 
Van Ooteghem op de Vlaamse 
strijdllnie te Schaarbeek. Moch
ten wij er een vergeten zijn dan Is 
dit te wijten aan het feit dat men 
in de vele rumoerige toestanden 
wel eens naast een bekend ge
zicht kijkt... 

wmrmmmmÊÊÊÊÊÊimÊÊmmÊm 

(m V I ) « Die TAK kom weer » is 
een deuntje dat afgezaagd raakt, 
zou men kunnen denken Maar 
het steeds weerkerend entoe 
siasme van die vele honderden 
bewijst het tegenovergestelde 
Ondanks de blokperiode ondanks 
het uitgelezen weer, ondanks dit 
en dat • was die TAK weer 
daar i » Het Rogierplein liep 
zoetjesaan vol en rond 11u30 
werd m looppas door de Kruid-
tuin Schaarbeek bmnengerukt 
Tot zeer grote verbazing van de 
R i j k s w a c h t die met haar 
log materiaal onder de bruggen 
van het Noordstation post had 
gevat Deze zonnige en haast 
vrolijke inname gebeurde zonder 
slag noch stoot Enkele ouderen 
snakten naar adem en vervoeg
den de dames achteraan die er 
op hun modieuse hielloze schoe
nen wat onbeholpen bijliepen 

Drie keer werden — haast spe
lenderwijs — de Schaarbeekse 
politiekordons doorbroken Tot op 
het Liedtsplem waar de Rijks 
wacht de betogers opwachtte 
Rake klappen werden uitgedeeld 
door spinnijdige agenten die er 
lustig op los hakten, maar heel
wat « plastiek » van hun uitrus 
ting kwijtraakten Rijkswachters 
namen het werk over en drum
den de agenten van het strijdto
neel Rekruten die over hun toe
ren waren geraakt werden door 
hun kollega's naar achter ge
stuurd om stoom af te blazen 
Een rijkswachtoverste die het 
met de megafoon wou proberen 
(« Gehoorzaam aan de wet •) 
werd door de betogers het zwij
gen opgelegd Toen werden de 
waterkanonnen ingezet, die dit 
keer echter een welgekomen ver
frissing brachten Toen dit niet 
hielp probeerde de Rijkswacht 
het met de paarden 

Achter het strijdtoneel stond nie
mand minder dan meneer Nols, 
in een zomers hemdje, walkie-
talkie in de hand en omringd door 
zijn gorilla's het spektakel gade 
te slaan Je moet maar lef heb
ben I Onder begeleiding van de 
Rijkswacht werd tenslotte naar het 
Rogierplein afgezakt Langs de 
weg hier en daar wat schermut
selingen met tegenbetogers die 
« Bruxelles liberte » skandeer-
den Enkele ruiten sneuvelden 
Tot op het Rogierplein werden de 
betogers achtervolgd door een 
twintigtal Belier mannen Daar 
moest de Rijkswacht zich tussen 
beiden opstellen om een treffen 
te voorkomen Hetzelfde gebeur 
de op de Ardumkaai [achter 
KVS] waar Piet De Pauw aankon
digde dat tijdens de vakantie
maanden elke week zal betoogd 
worden Daar werd ook meege
deeld dat de BRT-gebouwen door 
andere Takkers bezet werden 
Dus was het hoogtijd om naar 
Schaarbeek oost af te zakken 

Terwijl generaal De Pauw van op 
het Rogierplein Schaarbeek-West 
binnenrukte, reden met een snel
le vlucht 14 andere autobussen 
Schaarbeek Oost binnen, recht 
van de autostrade tot aan het 
Meiserplein Enorme opstopping 
bij dit drukke mvalspunt En da
delijk de grote rijkswachtmidde-
len De spuitkanonnen gaven dit
maal een aangenamer gevoel dan 
in de winterbetogingen 
Zodat het kat- en muis-spel bijna 
drie kwartier duurde in deze 
frontsektor Toen de klopwagens 
uit het gendarmeriearsenaal wer
den gehaald gaf na enkele straat
jes om de eindeloosheid van de 
nieuwe BRT-gebouwen aan de 
Reyerslaan een toevlucht voor 
honderden betogers Hiertegen 
was zelfs de meest akkurate staf
kaart van de rijkswacht niet op
gewassen Drie kwartier werd 
door de BRT-gangen (op Schaar-
beeks grondgebied) betoogd ge 
zongen en afgewacht Op het 
verzoek van Van den Bussche 
aan de rijkswacht om « pacifis
tisch » de gebouwen te doen ont 
ruimen, dierf deze niet vlot in
gaan De strategische positie van 
deze groep Takkers was te sterk 
Zodat na onderhandelingen in 
peis en vrede naar de autobussen 
kon teruggekeerd De zoveelste 
Vlaamse — en tóch — betoging 
was prachtig geslaagd 
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DE GEHANDIKAPTEN EN DE WELVAARTSTAAT 
Ekonomen als John K. Galbraith hebben 
onze maatschappij omschreven als de 
maatschappij van de overvloed. Dat is 
alleszins waar voor enkele hoog-gefn-
dustrialiseerde landen. En dat is zelfs 
waar voor nog een hele reeks andere, 
zoals België, waar deze overvloed zich 
uit in veelal nutteloze en zelfs schade
lijke komfort-artikelen. 
Een der kenmerken van zo een welvaarts
staat is de zeer ongelijkmatige verdeling 
van de inkomsten en derhalve van de 
welvaart. Wat de Groningse prof. J. Pen 
toeliet in zijn gekende stijl te zeggen dat 
in de westerse maatschappij in de regel 
de bovenste tien percent der inkomens
trekkers een derde deel van het nationaal 
inkomen weet te bemachtigen, terwijl 
het benedenste derde deel der inkomens
trekkers het moet stellen met een tiende 
deel van het nationaal inkomen. 
Wij gaan niet zo ver te beweren dat een 
ongelijkmatige inkomensverdeling een 
onrechtvaardigheid op zichzelf is. Er zijn 
etische gronden voorhanden om deze on
gelijkmatigheid te verdedigen. De schan
de begint evenwel wanneer het teveel 
van de enen zijn weg niet meer vindt 
naar het te weinig van de anderen. Vanaf 
een zeker ogenblik wordt deze schande 
een onrecht : niemand kan overvloed 

rechtvaardigen wanneer en zolang er ook 
ellende is. 
Ondanks de, soms uitdagende, uitstalling 
van luxe en komfort, Is materiele ellende 
ook in eigen land een harde en dagelijkse 
realiteit voor zeer velen onder ons. Bel
gië telt één miljoen mensen die de eind
jes aan mekaar moeten knopen met een 
inkomen dat beneden het socio-vitaal mi
nimum ligt. De helft daarvan heeft wer
kelijk tekort aan mogelijkheden. Een 
belangrijk deel van deze probleem-groep 
in onze maatschappij wordt gevormd 
door lichamelijk en/of mentaal gehandi-
kapten. 
Juiste cijfers geven over het aantal ge-
handlkapten dat België telt, is niet mo
gelijk. Wie niet voldoet aan de voorwaar
den zus en de voorwaarden zo en der
halve niet geniet van een of andere tege
moetkoming van de officiële sociale ze
kerheid, wordt niet in de statistieken op
genomen. Voor enig inzicht in de nume
rieke belangrijkheid van het aantal ge-
handikapten zijn we dus aangewezen op 
de officieel geregistreerden in het kader 
van de verschillende stelsels : de inva-
lieden van de verplichte ziekteverzeke
ring, de invalieden van de openbare dien
sten, de moeilijk te plaatsen werklozen, 
de werkongeschikte kinderen die kinder

bijslag genieten, de blijvende invalieden 
uit de wetgeving op de beroepsziekten, 
de slachtoffers van arbeidsongevallen, de 
begunstigden van een der tegemoetko
mingen voor minder-valieden, de militai
re invalieden, de begunstigden van het 
Speciaal Onderstandsfonds, enz. 
In 1968 waren dat er allemaal samen 
696.836 I Meer dan 400.000 hiervan had
den een invaliditeitsgraad boven de 30 %. 
Meer dan 200.000 van deze mensen had
den een invaliditeitsgraad boven de 
65 %. Vanzelfsprekend leven niet al deze 
mensen in ellende. De slachtoffers van 
arbeidsongevallen bv. beschikken over 
een wettelijk statuut dat hen financieel 
veilig stelt. Hetzelfde kan evenwel niet 
gezegd worden van alle andere katego-
rieën gehandikapten. Zodat we kunnen 
samenvatten : Alle andere aspekten bui
ten beschouwing gelaten, is het probleem 
van de gehandikapten in ons land een 
belangrijk vraagstuk en hun deelname 
aan de huidige welvaart een aspekt van 
de sociale politiek dat niet langer kan 
verwaarloosd worden. 
Het woord « verwaarloosd » zal bij veel 
lezers reakties oproepen. De meesten 
zullen de term te sterk en overdreven 
vinden. We hebben het woord « verwaar
loosd » nochtans bewust gebruikt. Er 
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SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN 
WERKLOOSHEIDSVERGOEDING • ALGEMENE VOORWAARDEN 
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De werkloosheidsverzekering is een belangrijk on
derdeel van de sociale zekerheid voor werknemers. 
Om deze vergoeding te kunnen genieten, moet de 
betrokkene evenwel voldoen aan een reeks voor
waarden die hierna in beknopte vorm opgesomd 
worden. 

Gerechtigden 
Behalve de algemene eis onderworpen te zijn aan 
de sociale zekerheid, vereist de reglementering 
eveneens een zeker aantal arbeidsdagen of gelijk
gestelde dagen in een bepaalde en aan de aanvraag 
voorafgaande periode. Volgens de leeftijd (bene
den 18, 26, 36, 50 of vanaf de ouderdom van 50 
jaar) zijn een aantal dagen (resp. 75, 150, 300, 450 
of 600) tewerkstelling of gelijkstelling vereist t i j
dens de periode die aan de aanvraag voorafgaat en 
die resp. 10, 10, 18, 27 of 36 maanden bedraagt. 
Een belangrijke uitzondering wordt gemaakt voor 
de schoolverlaters van minder dan 25 jaar. De
tails • zie rubriek l-A/09. 

Toekenningsvoorwaarden 
Wie de hoedanigheid van gerechtigde heeft, dient 
daarenboven te voldoen aan een reeks bijkomende 
voorwaarden : 

— Zonder loon zijn : loon-vervangende vergoedin
gen en vakantiegeld gelden hier als loon. 

— Onvrijwillig werkloos zijn : wie vrijwillig een 
betrekking verlaat, heeft geen recht op werk
loosheidsvergoedingen. Speciale regels gelden 
bij stakingen. 

— Werkloos zijn in een volledige dienstbetrekking: 

Twee elementen zijn in beginsel in dit begrip 
opgenomen : een vereist aantal werkdagen en 
een minimum aantal werkuren per dag. Op deze 
regel bestaan belangrijke uitzonderingen. 

— Geen arbeid verrichten, noch voor derden, noch 
voor eigen rekening. Ook op deze regel zijn 
belangrijke uitzonderingen. 

— Arbeidsgeschikt zijn : Wie volgens de normen 
van de ziekteverzekering arbeidsongeschikt is, 
kan geen vergoeding als werkloze ontvangen. 

— Als werkzoekende ingeschreven zijn en bereid 
zijn elke passende dienstbetrekking te aanvaar
den. Wie bv. onaanvaardbare voorwaaren stelt 
om opnieuw aan het werk te gaan, wordt geacht 
niet bereid te zijn een betrekking te aanvaarden. 

— Zich regelmatig aanbieden op de dagelijkse 
werklozenkontrole : Behoudens de menigvuldig 
geworden uitzonderingen en vrijstellingen. 

Belangrijk 

1. Uitsluiting of beperking der vergoedingen is 
voorzien, bv. bij onjuiste en valse verklaringen 
op grond van dewelke men tot de werkloos
heidsvergoedingen is toegelaten. Sommige fei
ten kunnen aanleiding geven tot sankties en kor-
rektionele straffen. 

2 Perioden van onvrijwillige werkloosheid gelden 
voor de pensioenloopbaan als gelijkgestelde 
perioden. 
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bestaan l.v.m. de hier geschetste proble
matiek inderdaad veel misverstanden en 
we moeten die zo snel mogelijk oprui
men. 
Er bestaat in ons land en in het ruime 
kader van de sociale zekerheid een be
langrijke reeks tegemoetkomingen voor 
allerlei kategorieën van lichamelijk en 
mentaal gehandikapten. Enkele sistemen 
schenken, in meerdere of in mindere ma
te, voldoening. Zij verschaffen de be
trokkenen en hun gezin een normaal In
komen. Andere sistemen voldoen echter 
helemaal niet ! Zij verschaffen de begun
stigde helemaal geen normaal inkomen. 
Om het misschien kort, maar zeker niet 
te scherp te zeggen : Deze sistemen 
houden de betrokkene in leven. 
Meteen heeft de lezer begrepen wat wi j 
precies bedoelen als wij spreken van 
« deelname aan de huidige welvaart ». 
Daarmee bedoelen wij geenszins de so
ciale tegemoetkoming die aan gehandi
kapten wordt toegestaan. Want met deze 
tegemoetkoming kan de betrokkene hele
maal niet deelnemen aan de huidige wel
vaart ! 

De toegang tot deze welvaart is noch
tans een recht waarop ook de gehandi
kapten beroep kunnen doen. Want ook 
zij zijn volwaardige leden van de gemeen
schap en ook zij hebben recht op een 
volwaardige deelname aan het leven van 
die gemeenschap. De vallede leden van 
de gemeenschap zijn het daarenboven 
aan zichzelf verplicht hun solidariteit met 
de lichamelijk en mentaal minder-bedeel
den te verzilveren in klinkende munt. 
En we voegen er onmiddellijk aan toe, 
ook als het in sommige oren niet simpa-
tiek zou klinken : Desnoods ten koste 
van een eigen stuk welvaart ! 

Willy Gobbairt 

VOORSTEL VAN WET 
BETREFFENDE 
DE TOEGANG 
VAN GEHANDIKAPTEN 
TOT GEBOUWEN 
TOEGANKELIJK 
VOOR HET PUBLIEK 

Artikel 1 

Ten behoeve van de gebouwen die toe
gankelijk zijn voor het publiek, wordt door 
de bevoegde overheid slechts een bouw
vergunning verleend mits die gebouwen 
voldoen aan de normen door de Koning 
vastgesteld terzake van hun toegankelijk
heid voor gehandikapten. 

Artikel 2 

Artikel 1 van deze wet is eveneens van 
toepassing op de gebouwen die belang
rijke verbouwingen moeten ondergaan. 
Onder belangrijke verbouwingen moet 
worden verstaan, werken die de inrich
ting van het gebouw veranderen. 

Artikel 3 

De Koning legt de lijst van de in artikel 1 
bedoelde gebouwen vast, alsmede de nor
men voor het ontwerpen, bouwen en ver
bouwen met het oog op de toegankelijk
heid voor gehandikapten, evenals de han-
dikaps die in aanmerking komen voor de 
toepassing van deze wet. 

Artikel 4 

De voor het publiek toegankelijke gebou
wen die door de gehandikapten gebruikt 
worden zonder hulp van een andere per
soon, moeten worden aangeduid door mid. 
del van een plaat waarop het internationaal 
simbool van toegankelijkheid voorkomt. 
De nadere kenmerken en de modaliteiten 
van het aanbrengen van die plaat worden 
door de Koning vastgesteld. 

Artikel 5 

Het koninklijk besluit bedoeld in artikel 3, 
bepaalt dat de ministers of de staatsse-
kretarissen die bevoegd zijn voor de ruim
telijke ordening en stedebouw, ieder voor 
het gebied dat hem betreft, afwijkingen 
mogen toestaan van de bepalingen geno
men met toepassing van artikel 3 van deze 
wet, wanneer plaatselijke omstandigheden 
of specifieke eisen van technische aard 
een bijzondere bouwwijze vorderen. 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN (Arr.) TEKSTEN « BEWEGINGSWIJZER » 
-Gezien vanaf donderdag 29 mei, ons weekblad « Wij » op don
derdagmorgen verschijnt, dienen de afdelingsverantwoordelij
ken er van heden af zorg voor te dragen dat de in te bren
gen teksten voor deze rubriek, UITERST elke DINSDAG 
(avond) vóór het verschijnen van « Wij » van de volgende 
week, in 't bezit zijn van arr. sekr. Wim Claessens, Pastoor 
Deensstr. 19, 2510 IVIortsel, tel. 55.39.09). Rechtstreeks aan 
de « Wij »-redaktie ingezonden teksten kennen geen aanvaar
ding en worden niet gepubliceerd ! 

ANTWERPEN (Arr.) 
ARR. RAAD 

Onze laatste arr. raad vóór de 
zomervakantie, en ook de laatste 
vóór de arr. verkiezingen van sep
tember 1975, zal plaatsgrijpen op 
vrijdag 13 juni te 20u30 in lok. 
Trefpunt, Turnhoutsebaan 28, te 
Deurne. 

AFDELINGSBESTUURS-
VERKIEZINGEN 

De aan de afd. sekr. toegezon
den (In te vullen) « bestuurssa-
menstellings-formulieren » dienen 
op een spoedigste wijze (2 ex.) 
volledig ingevuld, aan arr. sekr. 
Wim Claessens, Pastoor Deensstr. 
19, Mortsel (55.39.09) teruggezon
den te worden, ten einde de arr. 
en partij-administratie op de kortst 
mogelijke tijd op punt te stellen. 
VVM 

Dinsdag 24 juni e.k. verwach
ten wij al onze mandatarissen (en 
kaderleden) In zaal TIjl, Bredabaan 
298 te Merksem te 20u30 tot het 
bijwonen van de VVM-avond. 
Meester Verniers (gemeenteraads. 
lid te St-Niklaas) zal er handelen 
over « Rechten en plichten van de 
gemeentemandataris ». Elk man
dataris neemt het voor plicht hier
op aanwezig te zijn. Uitzonderlijke 
verontschuldigingen dienen schrif
telijk ingezonden aan VVM-voorz. 
Hugo Andries, Turnhoutsebaan 116 
te Borgerhout. 
ROUW 

Arr. bestuur en raad betuigen 
hun diep medevoelen aan mevr. 
Van Parijs-Van den Heuvel en 
dochter Betty, bij het plotse over
lijden van hun geliefde echtgenoot 
en vader Edward Van Parijs, ons 
diep betreurd en trouw VU-kader-
en bestuurslid te Wommelgem. 

ANTWERPEN (Stad) 
BESTUURSVERKIEZING 

In de afdeling op donderdag 26 
juni. De kandidaturen die zijn bin
nen gekomen, worden aan de le
den bekendgemaakt per adresge-
rlcht Kontaktblad van juni. 
ABONNEMENTENSLAG 

Steeds doorlopend. Prijs tot 
eind 1975 : 300 fr. En Indien uzelf 
reeds een abonnement hebt, kan 
u een geschenkabonnement stor
ten voor een onzer leden die f i -
nnancieel het moeilijk heeft. Stor

ting van 300 fr. op 404-3036801-74 
van VU-Antw. Stad. De betrokke
ne wordt natuurlijk ingelicht aan 
wie hij het abonnement te dan
ken heeft. Bij uw storting vermel
den : geschenkabonnement. Waar
voor dank. 
DIENSTBETOON 

Elke maandag op het sekr., Wet-
str. 12, Antw., tel. 36.84.65, van 16 
tot 19u, treft u een volksvert., sen. 
of prov. raadslid aan, die zich over 
uw zorgen ontfermen. Het sekr. is 
verder dagelijks toegankelijk van 
9 tot 16u30, ook op het middaguur, 
's Maandags tot 19u. 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats op donderdag 26 
juni. De leden met stemrecht, dit 
wil zeggen : in het bezit van een 
lidkaart van vorig jaar 1974 en 
huidige lidkaart 1975, worden met 
per adresgericht kontaktblad der 
maand juni nog op de hoogte ge
bracht van de personen die zich 
hebben kandidaat gesteld. 
KOO 

Personen woonachtig Antwer
pen Stad, met problemen betref
fende de KOO, kunnen een af
spraak maken met een onzer afge
vaardigden : dr De Boel Luc, tel. 

C T A ^ (advertentie) 

ANTWERPEN 
COMMISSIE 
VAN OPENBARE 
ONDERSTAND 
VAN ANTWERPEN 

Er zal overgegaan worden tot 
aanwerving van STOKERS in tij
delijk verband. 

De aanvangswedde bedraagt 
bruto 21.334 fr. of 20.652 fr. per 
maand, naargelang de kandidaten 
gerechtigd zijn op haardgeld of op 
standplaatsvergoeding. 

De kandidaten kunnen hun aan
vraag schriftelijk richten aan het 
Secretariaat, Lange Gasthuisstraat 
33, Antwerpen, met vermelding 
van de in hun bezit zijnde studie
getuigschriften of praktische er
varing. Zij kunnen zich ook per
soonlijk aanmelden op de 7e Af
deling / Personeelszaken, IN̂ aar-
schalk Gerardstraat 2, Antwerpen. 

33.97.90 of De Laet Frans, tel. 
38.66.92. 
KONTAKTBLAD 

Het juninummer wordt gebust 
in de 8ste wijk en deels In de 10de 
wijk. 
VUJO 

Voor informatie over de aktivi-
teiten : tel. Anita Viaene of Hugo 
Van Bueren 37.15.37 of sekretari-
aat 36.84.65. 
BIJLEDEN-SLAG 

Langs deze weg, hartelijk dank 
aan alle leden die spontaan heb
ben gereageerd op ons schrijven. 
We zijn weer zoveel sterker. 

BERCHEM 

HERSTEL-WE^'f"*-"' 
De VU-Berchem wenst haar be

stuurslid André Filllers, die in 
het ziekenhuis opgenomen werd, 
een spoedig herstel. 
IJZERBEDEVAART 

Een autobus vertrekt op 29 juni. 
Inschr. : café De Zwaan, Gitscho-
telei 197, tel. 21.30.68 of 21.73.60 
(na 18u). Het uur van vertrek 
wordt later meegedeeld. Onkos
ten voor vervoer : 200 fr. Voor 
395 fr. bekomt men daarbij een 
overvloedig middagmaal. Terug
reis via Alveringem. 

BORGERHOUT 

DIENSTBETOON 
Volgende mandatarissen staan 

bereid om u te helpen : Bert Ver-
beelen, schepen, J. Posenaerstr. 
37, tel. 35.57.08, adm. centrum, 
Moorkensplein 19, ma en wo, 14-
30, op afspraak ; Dirk Stappaerts, 
schepen, Bikschotelaan 246, tel. 
17u, di en do, 11-12u30, vr. 10-12u 
21.39.97, adm. centrum, ma, 13u 
30-15U, wo, 8u30-10u3- en 14-17u, 
do, 10-12u30 en 14-17u, vr, 8u30-
lOu en 13u30-16u, op afspraak ; 
onze gemeenteraadsleden op 
afspraak : Hugo Andries, Turn
houtsebaan 116, tel. 36.59.67, za, 
11u30-12u30 ; Frans Dirks, K. Van 
den Oeverstr. 26, tel. 36.38.94 ; 
Karel Eykens, Weversfabriekstr. 
40, tel. 36.56.10 ; dr Bert Jacobs, 
Te Boelaerlei 29, tel. 21.21.36 ; 
Lambert Van de Wal, Laar 26 ; on
ze KOO-leden : op aifspraak : Bert 
De Vos, Lt Lippensl. 49/6v, tel. 
36.46.38 ; mevr. Raets-Van Den 
Driessche, Helmstr. 176/a2b, tel. 
36.73.06. 
HUWELIJK 

Op 31 mei gaven Guido Weyn 
en Magda Rutten elkaar het ja
woord. Hartelijke gelukwensen. 
GULDENSPORENHERDENKING 

In het nieuw sportkompleks, 
Plantin en Moretuslel 343, op 
woensdag 25 juni te 20u. Een 
schitterende Vlaamse avond inge
richt door het gemeentebestuur 
onder impuls van onze schepen 
voor kuituur en leefmilieu Bert 
Verbelen. 

VROUWENWERKGROEP IN DE VOLKSUNIE 

Eigenlijk is het een dringende oproep ! Met het oog 
op het struktureren van onze werkgroep en het op
richten van een VZW, hebben we uw aandacht en 
medewerking nodig ! We hebben reeds een hjst 
van bestaande en werkende damesgroepen, die de 
partij-aktiviteiten inrichten of stimuleren. Toch zijn 
we ervan overtuigd dat naast de zeventwintig groe
pen of mogelijkheden tot groepsvorming, nog an
dere vrouwenkringen in onze partij werkzaam zijn. 
Het is voor ons heel belangrijk jullie te leren ken
nen I Geef jullie adres en kontaktpersonen door en 
een overzicht van je werking ! Richt je korrespon-
dentie naar : Elsie De Raet, sekretariaat VU, Vol
derstraat 71, 1000 Brussel ; neem kontakt op met : 
Huguette De Bleecker, Tolhuislaan 15, 9000 Gent, 
tel. 091/25.64.87, verantwoordelijke vanuit het par
tijbestuur voor de werkgroep. ' 

Wij beschikken over brosjures die de partij en de 
Vrouwenwerkgroep aan vrouwen uit eigen kring en 
buiten de partij kan laten kennen. Het boekje «Vrou
wen in de Volksunie» is eindelijk weer beschikbaar, 
kost vijf frank per stuk en kan je bestellen op bo
venstaand sekretariaatsadres. 
« Wij Vrouwen »- Gent biedt jullie tevens de 
brosjure aan « Vrouwen in de Vlaamse Beweging 
1919-1945 » (twintig frank) te bestellen op boven
staand Gents adres. 
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VAKANTIE IN VLAANDEREN 
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Onze TV-uitzending « Een Vlaams-nationaal Stand
punt » van 26 juni 1975, gewijd aan de Frans-Vlaam
se Westhoek, lokte heel wat verzoeken om toezen
ding van de reisweg uit. 
Deze reisweg die we u hierbij voorstellen, is 
slechts een suggestie. Er is in de Frans-Vlaamse 
Westhoek oneindig meer te beleven dan wat wij 
hieronder aanstippen. Onze reisweg biedt echter 
wel een sinteze. 
Dit is geen streek om er doorheen te razen. De 
landelijke eenvoud van de Frans-Vlaamse Westhoek 
vraagt als het ware om een langzame ontdekking. 
En vergeet niet, dat de Frans-Vlaamse Westhoek 
slechts een deel is van de hele « Nederlanden in 
Frankrijk », die zich uitstrekken tot aan de Somme. 
We hopen, in de toekomst eens een film te kunnen 
wijden aan heel het gebied en stellig maken we 
dan een uitgebreide wegwijzer die echter een reis
weg zal omvatten die méér tijd vraagt dan de dag
tocht die we hieronder voorstellen. 

REISWEG A 

Vertrekpunt : Steenvoorde. 
Eindpunt : Bergues (St Winoksber-
gen) of Steenvoorde. 
Aantal km : 126 km. 

o km STEENVOORDE 
+ 3.700 inwoners. 
Oude lakenweversstad. 
Vlaams van taal en uitzicht. 
Te bezoel<en : de Vlaams-gotische dekenale St-Ple-
terskerk, herhaaldelijk verwoest en heropgebouwd, 
met de 96 m hoge gotische werktoren. Vlaams op
schrift op de doopvont. (Foto rechtsonder). 
Langs de N348 naar 

6 km KASSEL (Cassel) 
± 2.7000 inwoners. 
Oudste stad van Frans-Vlaanderen ; eertijds hoofd
stad van de Westhoek — op een heuvel van 176 m. 
Te bezoeken : Kassei en zijn mooie omgeving zijn 
een grondig bezoek waard. Op zondag kan het er 
zeer druk zijn ; donderdag is marktdag. Parkeren 
op de Markt. Fraaie gevels (o.m. Landshuis, 16e 
en 17e eeuwse renaissance) aan de zuidzijde van 
de Markt. Vlakbij de 0-L-V-Stiftkerk, gotische hal
lenkerk met romaanse fragmenten. Van de Markt 
te voet naar de top van de berg, mooie uitzichten. 
Brandstakemolen uit Arneke. Dicht bij het monu
ment de plaats, waar eens Robrecht de Fries begra
ven lag Bij helder weer panorama tot Brugge [68 
km). 
Omwille van zijn historische betekenis en zijn be
wogen verleden wordt Kassei wel eens « de heilige 
berg van Vlaanderen » genoemd. 
De stad verlaten langs de D11, maar beneden aan 
de berg linksaf de D26 (richting Watten) nemen. 

10 km WEM AARSKAPEL (Wemaers-Cappel) 
X 250 inwoners. 
Te bezoeken : St-Martenskerkje, eerste helft 12e 
eeuw ; gotisch koor 15e eeuw ; kruisweg (1872) 
met Vlaamse teksten. 
Verder langs de D26 tot aan het kruispunt met de 
D55. Ochtezeele (ten noorden van de D26) en 
Noordpeene (ten zuiden van de D26) wettigen de 
kleine omweg die nodig is voor een bezoek. 

TWEE REISWE6EN DOOR 
FRANS-VLAAHDEREN 
15 km OCHTEZELE (Ochtezeele) 
+ 300 inwoners. 
Geboorteplaats van de Vlaamse letterkundige pries
ter René Despicht. 
Te bezoeken : laatgotische St-Omaarskerk (1527). 
Terug naar de D26 en rechtdoor naar 

17 km NOORDPENE (Noordpeene) 
+ 800 inwoners. 
Geboorteplaats van prof. kanunnik Kamiel Looten 
(1855-1941), voorzitter van het Comité Flamand de 
France. 
Te bezoeken : monument bij de Lynckebeek (veld
slag 1677). St-Denijskerk, met tweetalige gedenk
steen voor Tisje-Tasje ; zeer mooie romaanse doop
vont (12e eeuw) ; grafsteen met Nederlandse tekst. 
Terug naar de D26 en verder (in richting Watten) 
tot 

26 km LEDERZELE (Lederzeeie) 
+ 600 inwoners. 
Dicht bij één der Ijzerbronnen. 
Te Lederzele rechtsaf de N28 (richting Bergues) 
nemen na 1 km wegwijzer rechtsaf naar Broxeele-
aan-de-IJzer. 

27 km BROKZELE (Broxeele) 
+ 250 inwoners. 
Zelfde naam als Brussel (Broekzele). 
Te bezoeken : mooi St-Kwintenskerkje (1561). 
Terug naar de N28 en verder over deze weg (steeds 
richting Bergues) tot Erkelsbrugge (brug over de 
IJzer). ^ 
Te Erkelsbrugge linksaf naar 

34 km BOLLEZELE (Bollezeele) 
± 1.400 inwoners. 
Aan de IJzer. 
Te bezoeken : St-Wandrillekerk (16e eeuw). 
Van Bollezele over de D226 verder in de richting 
Watten : een zeer schilderachtig weggedeelte met 
rechts voortdurend brede uitzichten over de West
hoek naar Duinkerke toe. 

36 km IVIERKEGEM (Merckegem) 
+ 600 inwoners. 
Even voorbij Merkegem, nog steeds in de richting 
Watten, links van de weg in de diepte de St-Mulders-
kapel (St-Mildreda) ; de kapel is aangeduid met 
een wegwijzertje, dat echter niet fel zichtbaar is. 
Linksaf langs een veldweg en nog eens linksaf na 
een paar 100 m, de zeer mooie 

37 km ST-MULDERSKAPEL (St-Mildrède) 
Voor bezoek : sleutel vragen in huisje bij kapel ; 
de man spreekt — natuurlijk — « Vlemsch ». 
Bedevaart tegen koorts op 13 jul i . 
In de kapel : het levensverhaal van de h. Mildreda 
op schilderijen (1780, door de Duinkerkse schilder 
Bernard Pieters), met zeer mooie vergulde Vlaamse 
onderschriften. Bezoek overwaard I 
Verder langs de D226 naar 

42 km WATEN (Watten) 
+ 3.100 inwoners. 
Op de rechteroever van de A (taalgrens !) — twee
talig — geboorteplaats van priester Jean-Marie 

Gantois (1904-1918), wellicht de meest gekende 
flamingant. 
Te bezoeken : voor men de A-vallei inrijdt, toopt 
de D226 over de Watenberg, strategische hoogte 
die uitkijkt naar Artezië. Op de berg machtige abdij-
ruine ; hier lag ooit Dirk van den Elzas begraven. 
De abdij werd oorspronkelijk gesticht door Ro
brecht de Fries ; de ruïne dateert uit de 14e eeuw 
(baken voor de vissers !). Op deze « laatste berg 
van Vlaanderen » zou Berten Rodenbach de inspi
ratie voor zijn « Gudrun » opgedaan hebben. 
Mooie vergezichten ! Aan de voet van de Waten
berg, op de oever van de A, het stadje Waten. 
Na het bezoek aan Waten rechtsomkeer maken en 
langs de D226 een paar km tot aan het kruispunt 
met de D326 ; deze laatste rechtsaf volgen door 
het Hambos (bois du Ham) tot aan de N28 ; de N28 
heel eventjes volgen en dan linksaf naar 

50 km NIEUWERLEET (NIeurlet) 
+ 800 inwoners. 
Tweetalig, « stilste dop uit de Westhoek ». 
Merkwaardig is vooral de moerassige omgeving, 
met de groentenkwekerijen langs de zogenaamde 
« Wateringen » (watergangen die tipisch zijn voor 
heel het landschap van hier tot Ciairmarais en St-
Omer) ; landbouwtransport uitsluitend met schui
ten 
Langs dezelfde weg terug naar de N28, deze laatste 
linksaf nemen tot over de A en terug linksaf naar 

De vismarkt In Duinkerke 
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